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Această carte e dedicată tuturor prietenilor mei,
mici şi mari, tineri sau mai puţin tineri.

Dintre toţi îmi amintesc în mod deosebit de câţiva
care prin calităţile lor, dar mai ales prin sinceritatea lor,

rezumă şi reprezintă, în mod minunat,
harul tuturor prietenilor mei adevăraţi:

părintele Fernando Sulpizi,
director spiritual de neînlocuit;
Alvise şi Vanna Pecori-Girardi,
care au reprezentat pentru mine,

într-o anumită perioadă,
însăşi iubirea lui Dumnezeu.

Dar şi Adelina, Alessandra, Alfonso Annarita,
Antonio, Arturo,

Benito, Calogero, Carlo, Cecilia, Cesare, Corrado,
Daniela, Dante, Davide, Dina, Dino.

Emanuele, Fausto, Federica, Francesco, Franco,
Gabriella, Giancarlo, Giovanni, Giuseppe, Giuseppina,

Giusy, Grazia, Ignazio, Lino, Lorenza, Lucia, Luigi,
Marco, Margherita, Maria, M. Laura, Mariella, Massimo,

Natani, Nerina, Olga, Oreste,
Paola, Patrizia, Pia, Pietro, Pippo, Roberta, Rolando,
Salvatore, Sante, Serenella, Simona, Stefano, Vita 

şi …
Vreau să vă spun tuturor: „Mulţumesc!”

Toţi mi-aţi dat ceva ce nu se găseşte de cumpărat
nici la magazin, nici într-un bazar şi nici măcar la tarabe;

nu se află nici în pod;
Când există, se găseşte numai în inimă
şi se dăruieşte aşa… cum se găseşte.

Este prietenia.
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Introducere

Pe când mă pregăteam să scriu această carte, am simţit că 
Duhul Sfânt mă împingea să meditez asupra unui mare sfânt: 
Anton  cel  Mare.  Sfântul  Atanasie  povesteşte  în  cartea  sa, 
Viaţa  Sfântului  Anton,  că  sfântul  eremit  a  petrecut  circa 
douăzeci  de  ani  cufundat  în  viaţa  ascetică,  pregătindu-se 
pentru  vocaţia  sa,  mai  întâi  închis  într-un  mormânt,  apoi 
într-o fortăreaţă părăsită. Ani de zile Anton a fost ispitit de 
diavol; o dată a fost bătut cu atâta cruzime, încât a căzut ca 
mort.  Dar  când  şi-a  revenit,  a  cerut  să  fie  dus  înapoi  în 
mormânt. Aşa a luptat el ani de zile.

„Apoi, întrucât mulţi  doreau cu ardoare să imite viaţa lui de 
asceză,  au venit câţiva prieteni de-ai lui la el şi au bătut la uşă; 
Anton ieşi dintr-un sanctuar asemenea unui iniţiat în mistere şi 
ca unul inspirat de suflul divin. Atunci a ieşit pentru prima dată 
din fortăreaţă în faţa celor care au venit să-l viziteze. Iar ei, 
când l-au văzut, s-au mirat de trupul lui pentru că nu era nici 
gras,  din cauza lipsei  de  exerciţiu  fizic,  nici  slab din cauza 
posturilor şi a luptei împotriva diavolilor. Era la fel ca atunci 
când l-au cunoscut, înainte de a se retrage în singurătate. Chiar 
şi  spiritul  lui  era  pur,  nu părea  nici  trist,  nici  bucuros,  nici 
dominat de râs sau de durere. Nu s-a tulburat văzând mulţimea, 
dar s-a bucurat pentru că era salutat de atâta lume…
Domnul  a  vindecat,  prin  lucrarea  lui,  pe  mulţi  dintre  cei 
prezenţi  care  sufereau  trupeşte,  iar  pe  alţii  i-a  eliberat  de 
diavoli. Domnul i-a dat lui Anton darul cuvântului şi astfel el îi 
consola pe cei care erau trişti, îi împăca pe cei care erau certaţi 
şi tuturor le repeta că nimic din ceea ce este în lume nu trebuie 
să înlocuiască iubirea pentru Cristos. Vorbind despre bunurile 
viitoare  şi  despre  iubirea  pe  care  Dumnezeu  a   arătat-o 
oamenilor prin faptul că nu l-a cruţat pe unicul său Fiu, ci  l-a 
oferit pentru noi toţi, i-a convins pe mulţi să îmbrăţişeze viaţa 
de  singurătate.  Astfel  au  apărut  mănăstirile  în  munţi,  iar 
pustiul  a  devenit  un  oraş locuit  de  călugări  care  şi-au 
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abandonat  bunurile  şi  şi-au  scris  numele  lor  în  împărăţia 
cerurilor” (VA, 14).

În  cuvintele  acestui  tablou  impresionant  găsim  deja 
descrierea,  în  linii  mari,  a  ceea  ce  înseamnă  îndrumarea 
spirituală şi roadele ei:

-prin  intermediul  lui  Anton  “Domnul…  a  vindecat  pe  
mulţi…  care  sufereau  trupeşte  şi  i-a  eliberat  pe  cei  
posedaţi”;

-“Domnul a dat Sfântului Anton darul cuvântului şi astfel  
a mângâiat pe mulţi care erau trişti!”;

-“împăca pe cei dezbinaţi”;
-“tuturor le repeta că nimic din ceea ce este în lume nu 

trebuie să înlocuiască iubirea pentru Cristos”;
-“astfel  au  apărut  mănăstirile  în  munţi,  iar  pustiul  a  

devenit  un  oraş  locuit  de  călugări  care  şi-au  abandonat  
bunurile şi şi-au scris numele lor în împărăţia cerurilor”.

În primele trei capitole ale acestei  cărţi am încercat să 
scot  în  evidenţă  teribila  incapacitate  de  a  pune  în  practică 
iubirea faţă de Dumnezeu, faţă de ceilalţi şi faţă de sine. În 
general, orice asceză creştină îşi începe de aici eforturile, dar 
acestea  se  vor  frânge  curând  din  cauza  totalei  noastre 
neputinţe de a iubi cu puterile noastre.

De aici începi să vezi – mai întâi ca printr-un văl, apoi 
tot mai clar – acţiunea minunată a Duhului, care ne dă harul 
său şi prin acesta ne mântuieşte,  ne purifică,  ne permite să 
iubim cu iubirea sa, ne arată încetul cu încetul lucrarea sa şi 
ne conduce la aducerea de mulţumire şi de laudă.  Întreaga 
carte poate fi rezumată în aceste concepte simple. După aceea 
însă  rămâne  datoria  entuziasmantă  a  fiecărui  îndrumător 
spiritual să discearnă acţiunea harului şi să ştie s-o prezinte 
celui  îndrumat.  Această  carte,  concepută  pentru  a  ajuta  în 
meditaţie  şi  rugăciune,  nu  a  fost  scrisă  numai  pentru 
îndrumător, ci şi spre a fi gustată de cel îndrumat, pentru ca, 
deprinzându-se  să  vadă  în  sine  însuşi  mântuirea  lui 
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Dumnezeu, să înveţe cum să devină la rândul său o călăuză şi 
cum să-l laude pe Dumnezeu.

Această carte  a fost  dedicată  prietenilor  mei  pentru că 
este  în  primul  rând o carte  care  vorbeşte  despre  prietenie: 
prietenia  cu  Dumnezeu  şi  prietenia  lui  Dumnezeu;  despre 
prietenia  îndrumătorului  şi  cea  a  îndrumatului;  în  sfârşit, 
despre prietenia fiecăruia cu sine însuşi.

Pe parcursul cărţii, se va vorbi şi despre multele defecte 
de comportament tipice itinerarului creştin. Acestea însă vor 
fi  observate  întotdeauna  din  punctul  de  vedere  al  prietenii 
despre care  am vorbit  mai  sus. Deci,  curaj,  dragă soră sau 
dragă frate: nu te descuraja niciodată pentru că Sf. Ioan ne 
învaţă:

În aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi în faţa 
lui Dumnezeu vom afla odihna inimii noastre, fiindcă dacă 
ne osândeşte inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât  
inima noastră şi ştie toate (1In 3, 19-20).

În orice caz îndrumarea spirituală caută să înţeleagă şi să 
înveţe că:

-„litera ucide”, în timp ce „Duhul e cel care dă viaţă”;
-„dorinţele cărnii duc la moarte”, în timp ce „dorinţele  

Duhului duc la viaţă”;
-„suntem îndreptăţiţi  de credinţa în Cristos”,  pentru că 

„prin lucrarea legii nu va fi îndreptăţit nimeni”;
-„totul  colucrează  la  binele  celor  care-l  iubesc  pe  

Dumnezeu”.

Adică,  direcţiunea  spirituală  nu  ascultă  de  dorinţele  
cărnii, ci de cele ale Duhului; Nu impune litera care ucide, ci 
favorizează  Duhul care dă viaţă;  nu face zarvă cu privire la 
legea exterioară, ci acceptă călăuzirea Duhului. Valorile sale 
nu se exprimă prin poruncă, ci prin slujire; distanţele ei sunt 
date  de  respect şi  înnobilate  de  primire;  gândurile  sale  nu 
urmează  răceala  minţii,  ci  mai  degrabă  căldura  inimii; 
legăturile  cele  mai  puternice  pe  care  le  cunoaşte  nu  sunt 
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lanţurile conformismului,  ci  cele  ale  prieteniei.  În  orice 
moment al vieţii, îndrumarea spirituală caută să fie un dar al 
lui Dumnezeu pentru inima fericită, precum şi pentru cea în 
suferinţă.

În sfârşit,  îndrumătorul  ştie că persoana pe care el  are 
onoarea să o călăuzească a fost deja iubită, primită şi aleasă 
ca prietenă de Isus Cristos; apoi El i-a încredinţat-o pentru a 
putea  fi  condusă  să  descopere  iubirea  lui  Dumnezeu,  mai 
mult, să descopere că: Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne  
în iubire, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el  
(1In 4, 16).

Întrucât  îndrumătorul  trebuie  să  poată  spune  cu  Paul: 
Fiţi imitatorii mei, precum şi eu sunt al lui Cristos (1 Cor 11, 
1),  el  trebuie  să  mediteze  în  fiecare  zi  Scriptura  ca  să-l 
cunoască  tot  mai  mult  pe  cel  pe  care  vrea  să-l  imite, 
confruntându-se mai ales cu această pericopă:

Dragostea  este  îndelung  răbdătoare,  dragostea  este  
binevoitoare,  dragostea  nu  pizmuieşte,  nu  se  laudă,  nu  se  
mândreşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută  
ale sale,  nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.  Nu se  
bucură  de  nedreptate,  ci  se  bucură  de  adevăr.  Toate  le  
suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă  
(1Cor 13, 4-7).

Procedând  astfel,  încetul  cu  încetul,  Domnul  îl  va 
desăvârşi; va deveni tot mai asemănător cu Cristos însuşi şi 
va exprima iubirea Lui. Şi astfel, în consecinţă, …pustiul va 
deveni oraş.
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I
«… să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău»

(Mc 12, 30)

Unul  dintre  cărturari,  care  ascultase  discuţia  lor  şi  
văzuse  cât  de  bine  le-a  răspuns,  se  apropie  atunci  şi-l  
întrebă: «Care este cea dintâi dintre toate poruncile?» Isus  
răspunse:  «Cea  dintâi  este:  Ascultă,  Israel,  Domnul  
Dumnezeul nostru este singurul Domn, iar tu îl  vei iubi pe 
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul  
tău şi din tot cugetul tău şi din toată puterea ta.» A doua este  
aceasta: «Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.» O  
altă  poruncă  mai  mare  decât  aceasta  nu  este.  Atunci  
cărturarul îi zise: «Bine, Învăţătorule; adevărat ai vorbit. El  
este unic şi nu se află altul în afară de El; iar să-l iubeşti din  
toată inima ta, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta, şi  
să-l  iubeşti  pe  aproapele  ca  pe  tine  însuţi,  preţuieşte  mai  
mult decât toate holocaustele şi jertfele.» Isus, văzând că a  
răspuns  cu  înţelepciune,  îi  zise:  «Tu  nu  eşti  departe  de  
Împărăţia lui Dumnezeu». Şi nimeni nu se mai încumetă să-i  
pună întrebări (Mc 12, 28-34).

Cum trăiesc porunca iubirii faţă de Dumnezeu?

Oricine  a  făcut  o  experienţă  cu  Dumnezeu,  a 
experimentat  abisul dintre iubirea Lui pentru noi şi  iubirea 
noastră  pentru  El.  Astfel,  în  mod  inevitabil,  după  surpriza 
primului  moment  ne-am  simţit  copleşiţi  de  imensitatea 
slăbiciunii  şi  a  nerecunoştinţei  noastre  care  -  în  faţa 
nemeritatei gratuităţi a iubirii lui Dumnezeu pentru noi -, ne 
apărea  fireşte  tot  mai  adâncă.  Dar  tocmai  de  aici  încep 
probleme  noastre,  pentru  că  suntem  chemaţi  să  acceptăm 
această iubire şi nu suntem în stare să o facem. Să căutăm, 
deci, să ne orientăm şi să înţelegem.
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Dar trebuie precizat că nu există nici un drum creştin de 
creştere  şi  reflecţie  care  să  nu  trebuiască  să  plece  de  la 
considerarea imensei şi incredibilei iubiri a Domnului faţă de 
om şi care, în consecinţă, să nu fie obligat să trateze despre 
răspunsul pe care omul trebuie să-l dea lui Dumnezeu. Toate 
celelalte  lucruri,  inclusiv iubirea faţă  de aproapele,  se nasc 
din adeziunea arzătoare pentru Dumnezeu. Astfel şi creştinii 
cei mai angajaţi au adesea mari carenţe în înţelegerea deplină 
a acestui adevăr.

Această situaţie generează criza din cauza căreia suferim 
cu toţii, avem deci nevoie să fim ajutaţi, pentru ca iubirea faţă 
de  Dumnezeu  să  ajungă  să  ocupe  locul  central  în  viaţa 
noastră.  Or,  pentru  nimeni  dintre  noi  nu  se  poate  pune  în 
discuţie  faptul  că  Dumnezeu  ne  iubeşte;  pe  toţi  ne  mişcă 
profund, ori de câte ori le auzim,  cuvintele apostolului Ioan:

Şi  noi  am  cunoscut  şi  am  crezut  iubirea,  pe  care  
Dumnezeu o are faţă de noi. Dumnezeu este iubire şi cel ce  
rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne 
în el (1In 4, 16).

Problema este răspunsul pe care trebuie să-l dăm acestei 
iubiri. Încă de la început, chiar şi Sfinţii Părinţi au întâmpinat 
greutăţi  în  ceea  ce  priveşte  acest  răspuns;  Cassian  redă 
cuvintele bătrânului părinte Moise:

«… posturile, veghea, meditarea Sfintei Scripturi, despuierea 
de  bogăţii  şi  renunţarea  la  lumea  întreagă  nu  constituie 
desăvârşirea,  după  cum  s-a  spus  deja,  ci  sunt  mai  curând 
instrumente ale desăvârşirii înseşi. Nu trebuie să ne gândim că 
în ele stă perfecţiunea, ci mai  degrabă că ea este dobândită 
prin intermediul  lor.  Degeaba ne lăudăm cu postul,  veghea, 
sărăcia,  citirea Sfintei  Scripturi,  dacă nu punem în practică 
iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Cine pune în 
practică iubirea, îl are pe Dumnezeu şi mintea lui este mereu 
cu Dumnezeu».
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Cu  privire  la  aceasta  German  a  spus:  «Dar  cine,  legat  de 
această carne, poate să aibă mintea mereu la Dumnezeu, astfel 
încât să nu se gândească la nimic altceva? Nici la vizitarea 
bolnavilor, nici la primirea străinilor, nici la munca manuală 
sau la alte cerinţe ale trupului, necesare şi inevitabile? Într-un 
cuvânt  cum  va  putea  mintea  omului  să  vadă  mereu  pe 
invizibilul  şi  necuprinsul  Dumnezeu  şi  să  nu  fie  niciodată 
despărţită de El?».
Şi Moise răspunse: «Să-l vezi totdeauna pe Dumnezeu şi să 
nu fii  despărţit  niciodată  de  El  după  cum îţi  închipui,  este 
imposibil  omului  care  este  făcut  din  carne  şi  supus 
slăbiciunii» (SF. IOAN CASIAN,  A Leonzio Igumeno,  F, I, 
PP. 156-157).

Cu toate acestea, Isus însuşi ne-a dat această poruncă:

Ascultă,  Israele,  Domnul  Dumnezeul  nostru  este  
singurul Domn, iar tu îl vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău  
din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău  
şi din toată puterea ta (Mc 12, 29).

O  poruncă  “absolută”  care  poartă  în  sine  o  conotaţie 
extremistă:  cu toată inima ta, cu toată mintea ta şi cu toată 
puterea ta.

Această poruncă arată  ad literam că trebuie să-l iubim 
“numai” pe Dumnezeu, să ne gândim “numai” la Dumnezeu 
şi  să  acţionăm “numai”  pentru Dumnezeu.  Consecinţa  este 
clară:  nimeni  dintre  cei  care  au  înţeles  exigenţa  acestei 
porunci, nu poate fi  satisfăcut  de modul  său de a-l iubi pe 
Dumnezeu; de aceea toţi se simt incapabili, descurajaţi, fără 
stimă de sine, chiar răi şi desigur într-o stare permanentă de 
păcat şi de nevrednicie. 
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Mă simt iubit şi ales de Dumnezeu?

Toţi  credincioşii  cunosc  bine  această  dificultate  a  lor; 
deci,  e nevoie să se vorbească adesea despre această iubire 
faţă de Dumnezeu, pentru că mulţi oameni – printre care şi 
multe  persoane consacrate,  în practicile  lor exterioare – au 
nevoie  să  li  se  repete,  să  mediteze  încă  o  dată  şi  să  se 
convertească  la  fel  ca  şi  farizeii  care  deşi  o  cunoşteau,  îl 
întrebau pe Isus:

Când auziră fariseii că le închisese gura saduceilor, se  
întruniră laolaltă, şi unul dintre ei, un cunoscător al legii, ca 
să-l  pună la  încercare,  îl  întrebă:  «Învăţătorule,  care este  
porunca  cea  mai  mare  din  lege?»  El  îi  răspunse:  «Să-l  
iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot  
sufletul tău şi din tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare  
şi cea dintâi poruncă. A doua este asemănătoare acesteia:  
Să-l  iubeşti  pe  aproapele  tău  ca  pe  tine  însuţi.  Pe  aceste  
două porunci se întemeiază toată Legea şi Profeţii» (Mt 22, 
34-40).

Porunca pe care Isus o prezintă farizeilor ca fiind prima 
şi cea mai mare dintre toate nu era, în fond, un precept nou: 
este  vorba de reafirmarea  – în  faţa  unui  popor  evlavios  în 
exterior,  dar  care  a  pierdut  sensul  profund  al  relaţiei  cu 
Dumnezeu  –  a  unui  paragraf  renumit  din  cartea 
Deuteronomului: 

Ascultă,  Israele,  Domnul  Dumnezeul  nostru  este  
singurul Domn. Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din  
toată inima ta,  din tot  sufletul  tău şi din toată puterea ta.  
Cuvintele  acestea,  pe care ţi  le  spun eu astăzi  să le  ai  în  
inima ta şi în sufletul tău. Să le sădeşti în fiii tăi şi să vorbeşti  
de ele când şezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci  
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şi când te scoli. Să le legi ca semn la mână şi să le ai ca pe o  
tăbliţă  pe fruntea ta.  Să le  scrii  pe uşorii  casei  tale  şi  pe 
porţile tale (Dt 6, 4-9).

Domnul caută, astfel,  să trezească în poporul său, ieşit 
din Egipt, înainte de toate conştiinţa de a fi un popor, iar apoi 
de a fi un popor diferit: poporul lui Dumnezeu. Din această 
apartenenţă  a  lui  Dumnezeu  se  naşte  o  afirmaţie:  Ascultă,  
Israele… Domnul este unul singur.

Deci,  nu  numai  că  eşti  poporul  lui  Dumnezeu,  ci  eşti 
poporul unic al lui Dumnezeu, deci unicul popor al unicului 
Dumnezeu: de aici vine toată demnitatea ta. Aspectul cel mai 
neglijat sau cel mai greu al convertirii noastre, este tocmai de 
a ne convinge de această siguranţă: «Eu aparţin poporului lui 
Dumnezeu,  unicului  popor  al  lui  Dumnezeu,  pentru  că 
Dumnezeu este unul singur».

Dumnezeu m-a ales,  Dumnezeu m-a făcut poporul lui, 
Dumnezeu mă iubeşte! Nu cred că am putea să ne imaginăm 
un lucru mai mare şi mai extraordinar decât acesta. Poate fi 
ceva mai mişcător decât să te simţi atât de iubit de Dumnezeu 
şi ales ca popor al său? 

Care sunt principalii mei idoli?

Prin  această  poruncă,  Dumnezeu  îmi  cere  să  răspund 
chemării sale, darului pe care mi l-a făcut, iubirii pe care mi-o 
dăruieşte:  îmi  cere  să  iubesc.  Astfel,  a-l  iubi  pe  Domnul 
trebuie să devină nucleul cel mai important al întregii mele 
vieţi spirituale, ba mai mult să fie unicul ei fundament.

Poate ar  fi mai  bine spus că a iubi pe Dumnezeu este 
singura activitate a vieţii mele de ucenic al lui Isus; de fapt, 
dacă-l  voi  iubi  pe  Dumnezeu  cu  toată  inima  mea,  cu  tot 
sufletul meu, cu toată mintea mea, ce-mi va rămâne pentru a-l 
iubi pe aproapele sau pe mine însumi? Iubirea lui Dumnezeu 
este atotştiitoare, cuprinde deci o altă iubire, dar dacă eu nu 
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voi urma această cale, voi fi doar un idolatru pentru că nu voi 
fi  acceptat  marele  avertisment:  Ascultă,  Israele…  Domnul 
este unul singur.

Uneori nici credincioşii nu înţeleg această exigenţă atât 
de mare şi uită să-l iubească pe Dumnezeu sau mai bine zis 
uită că “trebuie” să-l iubească pe Dumnezeu. Isus ne spune că 
a-l iubi pe Dumnezeu este un precept, o poruncă, afirmând 
clar că nu este ceva facultativ, la alegere: ne spune că a-l iubi 
pe Dumnezeu este “prima necesitate”.

Uneori se întâmplă să nu-l iubim pe Dumnezeu mai mult 
decât orice lucru pentru că nu înţelegem cum trebuie să fie 
ordonate  în  viaţa  noastră  finalităţile,  scopurile,  direcţiile  şi 
priorităţile.  Deci nu-l  iubim pe Dumnezeu în singurul mod 
corect în care trebuie să fie iubit, pentru că suntem confuzi. În 
orice caz, un lucru este sigur: nu suntem în stare să-l iubim pe 
Dumnezeu cum ar trebui. Maxim Confesorul scria:

Dacă tot ceea ce există, este făcut de Dumnezeu şi pentru 
Dumnezeu, şi Dumnezeu este mai mare decât tot ceea ce a 
fost făcut de el, cine-l abandonează pe Dumnezeu şi se ocupă 
de lucrurile inferioare, demonstrează că preferă în locul lui 
Dumnezeu  lucrurile  făcute  de  el  (MAXIM 
MĂRTURISITORUL, Sulla Carità, F. II, p. 50).

În păcatul de idolatrie cădem cu atâta uşurinţă: iubirea 
noastră  este  îndreptată  mai  mult  spre  creaturi  decât  spre 
Creator.

Sunt cu adevărat dispus să mă las “îndrumat”?

Adevărul este că adesea spun că-l iubesc pe Dumnezeu, 
din toată inima, dar mă simt total depăşit de înclinaţia mea 
idolatrică; nu reuşesc, în cele din urmă, să-mi orientez inima 
în  direcţia  corectă.  Mă  simt  incapabil,  stângaci,  greşitor, 
departe  de  Dumnezeu;  frumoasele  momente  ale  primei 
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întâlniri cu El se pierd ca într-o negură. Uneori sunt tentat de 
gândul că totul a fost o iluzie. Doamne, ajută-mă! Şi totuşi 
Isus  ne-a  spus  că  există  o  cale  pentru  a  depăşi  idolatriile 
noastre şi ne-a arătat-o:

«Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea  
lui şi toate acestea vi se vor adăuga» (Mt 6, 33).

Dar tocmai aceasta este problema: cum s-o caut? Oare 
nu sunt perseverent? Dacă ar fi adevărat, m-aş simţi chiar mai 
rău. Atunci cum pot ieşi din asta? Sunt foarte multe întrebări 
pe care aş vrea să le pun cuiva, unei persoane care ar vrea să 
vorbească cu mine, să se roage împreună cu mine, să mă ajute 
să văd şi să distrug idolii mei.

Acum este  momentul  să  înţeleg  că  acel  cineva  poate 
exista, ba mai mult că există deja, dacă accept o îndrumare 
spirituală.  Directorul  meu  spiritual  poate  deveni  astfel 
confidentul  meu şi  prietenul  meu spiritual,  fratele  sau sora 
mea în Cristos, care păşeşte împreună cu mine pe urmele lui 
Isus.  Cu  direcţiunea  spirituală,  se  deschide  pentru  mine 
poarta speranţei:  poate voi reuşi acolo unde până acum am 
eşuat, poate voi putea să pun în practică dorinţa mea cea mai 
profundă de a mă converti cu adevărat. Sper acum din toată 
inima că, prin ajutorul îndrumătorului spiritual, şi cu harul lui 
Dumnezeu, voi reuşi să fac să devină o realitate în viaţa mea 
acel comportament pe care Sf. Benedict îl prescrie în Regula 
sa: 

Să nu puneţi nimic înaintea iubirii lui Cristos (R, IV, 21).

Rezultatul  ascultării poruncii iubirii lui Dumnezeu este 
în mod sigur şi descoperirea unei iubiri  noi pentru ceilalţi; 
scrie Maxim Confesorul:
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Cine iubeşte pe Dumnezeu nu întristează pe alţii, nici nu se 
întristează  în  faţa  altora  pentru  lucrurile  trecătoare…  Cine 
iubeşte pe Dumnezeu, trăieşte pe pământ o viaţă îngerească, 
postind şi veghind, cântând psalmi şi rugându-se şi gândind 
mereu  bine  despre  fiecare  om  (MAXIM 
MĂRTURISITORUL, Sulla Carità, F, II, p. 54).

Acelaşi  autor  întăreşte  această  viziune  a  realităţii 
spirituale experimentate de cel care-l iubeşte pe Dumnezeu:

Cine-l  iubeşte  pe  Dumnezeu,  nu  poate  să  nu  iubească  pe 
fiecare om ca pe sine însuşi chiar dacă se mânie pe patimile 
celor care nu sunt încă purificaţi: tocmai de aceea, dimpotrivă, 
tresaltă  de  bucurie  infinită  şi  inefabilă  când  aceştia  se 
îndreaptă (MAXIM MĂRTURISITORUL, Sulla Carità, F, II, 
p. 50).

Aceasta  este  ţinta  pe  care,  sub  călăuzirea  Duhului,  aş 
vrea s-o ating în drumul meu de creştere, dar aceasta este şi 
cea  mai  mare  dificultate  a  mea:  «Cine  iubeşte  pe 
Dumnezeu…».  Sunt  deci  blocat  şi  în  imposibilitatea  de  a 
realiza  un  adevărat  progres  spiritual:  «Eu  nu-l  iubesc  pe 
Dumnezeu aşa cum Dumnezeu îmi cere să-l iubesc».

Am în mine dorinţa de a deveni sfânt, dar poate ceea ce 
mă blochează este incapacitatea de a ieşi din dilema spirituală 
în care mă aflu. Dilema care face parte din lupta spirituală 
despre care vorbeşte Sf. Paul:

Ştiu doar că în mine, adică în trupul meu nu locuieşte  
nimic bun, căci îmi este uşor să vreau binele, dar nu şi să-l  
fac (Rom 7, 18).

Consecinţele acestei mari suferinţe, înainte de a ieşi din 
păcatul meu, sunt numeroase; Maxim Confesorul mai spune:
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Unii fraţi se consideră excluşi de la carismele Duhului Sfânt. 
Nu ştiu,  într-adevăr,  din cauza neglijenţei  lor  în  împlinirea 
poruncilor, că cine are o credinţă autentică în Cristos are în 
sine  însuşi  toate  carismele  divine.  Dar  întrucât,  din  cauza 
trândăviei, suntem departe de iubirea efectivă, care ne arată 
comorile divine care sunt în noi, pe drept ne simţim excluşi de 
la  carismele  divine  (MAXIM  MĂRTURISITORUL,  Sulla 
Carità, F, II, p. 107).

Deci, şi viaţa noastră spirituală în slujirea Bisericii întră 
în suferinţă.  E necesar ca Domnul să-mi vină în ajutor;  de 
aceea vreau să-i cer să-mi dea un îndrumător spiritual care să 
mă  ia  de  mână  şi  să  mă  conducă  la  descoperirea  lucrării 
Duhului Sfânt în mine, în viaţa mea şi în comunitatea creştină 
în care mă aflu. Doamne, mântuieşte-mă cu harul tău!
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II
«Să iubeşti pe aproapele tău…»

(Mc 12, 31)

Iată însă că un învăţat al legii se ridică şi, ca să-l pună  
la încercare, zise: «Învăţătorule, ce trebuie să fac pentru ca  
să am parte de viaţa veşnică?». El zise: «În lege ce stă scris?  
Cum  citeşti?».  Acesta  răspunse:  «Să-l  iubeşti  pe  Domnul  
Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din  
toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău  
ca pe tine însuţi». El îi zise: «Drept ai răspuns; fă-o, şi vei  
trăi». Dar el, vrând să se îndreptăţească, îi zise lui Isus: «Şi  
cine  este  aproapele  meu?» Atunci  Isus  răspunse:  «Un om 
cobora  de  la  Ierusalim  la  Ierihon  şi  căzu  pe  mâna  unor  
tâlhari  care-l  despuiară,  îl  rupse  în  bătaie  şi  plecară,  
lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare un preot cobora  
pe acelaşi drum, când îl văzu, dădu pe ocolite mai departe.  
Tot aşa şi un levit,  când ajunse acolo şi văzu, trecu pe de  
lături. Dar un drumeţ Samaritean, când ajunse la el şi-l văzu,  
i se făcu milă. Se apropie de el, şi îi legă rănile, turnând ulei  
şi vin pe ele; îl urcă pe animalul său, îl duse la un han şi-i  
purtă  de  grijă.  Ziua următoare  scoase  doi  dinari,  îi  dădu 
hangiului şi-i zise: “Poartă-i de grijă şi tot ce vei fi cheltuit,  
îţi voi înapoia la întoarcerea mea.” După părerea ta, care 
din  aceştia  trei  s-a  dovedit  aproapele  celui  ce  căzuse  pe  
mâna tâlharilor?» El răspunse: «Cel ce a avut milă de el».  
Atunci Isus îi zise: «Du-te de fă şi tu la fel» (Lc 10, 25-37).

Îmi dau seama cât de greu este să mă convertesc?

Am văzut marea dificultate cu care ne confruntăm în a-l 
iubi  pe  Dumnezeu  conform  poruncii  lui  explicite,  şi  cum 
această  incapacitate  creează  în  inima  noastră  o  tensiune, 
împiedicând  dezvoltarea  unei  relaţii  senine  cu  Dumnezeu 
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care  ne  iubeşte  fără  margini.  Dar  în  acest  moment,  Sf. 
Scriptură pare să ne vină în ajutor; într-adevăr, Ioan afirmă:

Dacă cineva zice: «Îl iubesc pe Dumnezeu», şi îl urăşte  
pe fratele  său,  este  un mincinos,  căci cine nu-l  iubeşte  pe  
fratele său, pe care îl vede, nu-l poate iubi pe Dumnezeu, pe  
care nu-l vede (1In 4, 20).

Poate  acesta  este  momentul  crucial  al  incapacităţii 
noastre  de a-l  iubi  pe Dumnezeu:  nu-l  iubim pe aproapele 
nostru.  Să  încercăm  deci  să  ne  angajăm  să-l  iubim  pe 
aproapele pentru că poate acesta este drumul care ne va face 
mai apoi să-l iubim şi pe Dumnezeu.

Maxim Confesorul, care a scris într-o lucrare patru sute 
de reflecţii despre iubire – vom folosi anumite gânduri de-ale 
sale – ne va ajuta mult să reflectăm în această privinţă:

Nu dispreţui porunca iubirii pentru că prin ea vei fi fiul lui 
Dumnezeu:  dar  dacă  o  vei  încălca,  vei  fi  fiul  gheenei 
(MAXIM MĂRTURISITORUL, Sulla Carità, F, II, p. 100).

Să căutăm deci să cercetăm această cale pentru a vedea 
unde ne duce.

Este iubirea mea pentru Isus radicală?

Tocmai pentru «a nu dispreţui porunca iubirii», căutăm 
să reflectăm asupra întâlnirii lui Isus cu un învăţător al legii, 
care-i  pune o întrebare,  pentru a-l  pune la încercare.  Isus, 
după cum bine ştim, pune în centrul învăţăturii sale porunca 
iubirii, care uneşte în mod inseparabil iubirea lui Dumnezeu 
şi  iubirea  aproapelui,  afirmând:  «De  aceste  două  porunci  
depind toată Legea şi Profeţii» (Mt 22, 40).

Dar  cine  este  cel  pe  care  trebuie  să-l  iubesc? 
Discriminările  de  familie,  de  patrie,  de  religie  şi  de  rasă 
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reprezintă şi pentru noi bariere pe care Isus le  înlătură  cu 
vigoare, propunând o parabolă foarte provocatoare. Străinul, 
eretic şi marginalizat, se îngrijeşte de cel rănit după ce levitul 
şi  preotul  au evitat  să-l  ajute.  A iubi,  deci  – spune Isus – 
înseamnă a se pune în slujba celorlalţi nu după preferinţele 
noastre,  ci  după  nevoile  lor.  A iubi  –  explică  Isus  într-un 
surprinzător discurs – înseamnă a deveni aproapele fiecărui 
om  aflat  în  durere,  tristeţe  sau  nevoie,  fie  spirituală,  fie 
materială. Maxim Confessorul spune:

Cea mai mare pace a îngerilor sfinţi este susţinută de aceste 
două dispoziţii:  iubire pentru Dumnezeu şi iubire reciprocă. 
Aşa este pentru toţi sfinţii din totdeauna. Foarte bine deci s-a 
spus: «De aceste două porunci depind toată Legea şi Profeţii» 
(MAXIM MĂRTURISITORUL, Sulla Carità, F, II, pp. 102-
103).

«Îngerii sfinţi» da, dar eu sunt un om şi nu reuşesc să ies 
din starea mea de slăbiciune şi păcat. Nu reuşesc nici măcar 
să iubesc precum samariteanul. Ce drum pot să parcurg? Cu 
siguranţă acela care mă conduce la imitarea lui Isus. De fapt: 

Cine-l iubeşte pe Dumnezeu, sigur îl şi imită, atât cât îi este 
posibil.  De exemplu,  Cristos nu a încetat  niciodată să facă 
bine oamenilor, şi, tratat cu nerecunoştinţă şi blestemat, avea 
răbdare,  lovit  de oameni  şi  dus la  moarte,  suporta,  fără să 
pedepsească răul nimănui. Acestea trei sunt tocmai faptele de 
iubire faţă de aproapele. Cine, fără acestea, spune că-l iubeşte 
pe Cristos sau că posedă împărăţia lui, se înşeală. «Pentru că 
nu cel  ce-mi  zice:  Doamne,  Doamne,  va intra în împărăţia 
cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu»; şi în altă parte: 
«Cine  mă  iubeşte,  va  păzi  poruncile  mele»  (MAXIM 
MĂRTURISITORUL, Sulla Carità, F, II, p. 105).

A-l  imita  pe  Isus,  deci,  nu  înseamnă  altceva  decât  a 
deveni ucenicul său: 
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Mulţi au spus multe lucruri despre iubire, dar dacă o cauţi o 
vei găsi numai printre discipolii lui Cristos. Deoarece doar ei 
aveau  ca  maestru  de  iubire  adevărata  Iubire,  despre  care 
spuneau:  Chiar dacă aş avea darul profeţiei şi aş cunoaşte 
toate misterele şi toată ştiinţa, …dar dacă nu am dragoste,  
nu-mi  foloseşte  la  nimic (MAXIM  MĂRTURISITORUL, 
Sulla Carità, F, II, pp. 111-112).

Dar dacă nu voi reuşi să-l iubesc pe Dumnezeu din toată  
inima, voi putea deveni vreodată ucenicul lui Isus şi voi putea 
vreodată să-l imit? Nu este uşor să devii ucenicul lui Cristos. 
Într-o zi, Isus şi-a dat seama că venea după el multă lume; 
erau prea mulţi ca să fie toţi ucenicii lui, atunci

…el se întoarse şi le zise: «dacă vine cineva la mine şi  
nu-şi  pune  mai  prejos  tatăl,  mama,  femeia,  copiii,  fraţii,  
surorile, ba chiar şi propria sa viaţă, nu poate fi discipolul  
meu. Cine nu-şi duce crucea şi nu mă urmează, nu poate fi  
discipolul meu… tot astfel dar, oricine dintre voi nu renunţă  
la toate ce le are, nu poate fi discipolul  meu»  (Lc 14, 25-
27.33).  

A deveni ucenicul  lui Isus este cu siguranţă prea greu 
dacă nu se ajunge la detaşarea de lucrurile lumii şi dacă nu se 
schimbă ierarhia afecţiunilor în inima noastră: mai întâi Isus, 
apoi tatăl,  mama, soţia, copiii,  fraţii,  surorile şi – ceva mai 
greu – chiar viaţa noastră. Acesta este obstacolul.

Străduieşte-te  cât  poţi  de  mult  să  iubeşti  pe  fiecare  om:  şi 
dacă nu reuşeşti, cel puţin nu urî pe nimeni. Dar nici asta nu o 
poţi  face  dacă  nu  dispreţuieşti  lucrurile  lumii  (MAXIM 
MĂRTURISITORUL, Sulla Carità, F, II, p. 109).

Într-adevăr, trebuie să adopţi o atitudine nouă şi radicală:
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Iubirea faţă de Dumnezeu îl face pe cel care trăieşte din ea să 
dispreţuiască  orice  plăcere  trecătoare,  şi  orice  oboseală  şi 
tristeţe.  Aşa să te convingă toţi  sfinţii  care au pătimit  mult 
pentru Cristos (MAXIM MĂRTURISITORUL, Sulla Carità, 
F, II, p. 73).

Cum îl iubesc pe Dumnezeu şi pe aproapele?

Dificultatea de a ne dispune să iubim aşa cum ne-a cerut 
Dumnezeu  s-o  facem,  se  bazează  şi  pe  obişnuinţa 
înrădăcinată  de  a  iubi  în  moduri  diferite  de  cel  pe  care 
Dumnezeu ni-l cere: 

Oamenii se iubesc reciproc pentru următoarele cinci motive, 
unele  demne  de  laudă,  altele  demne  de  dispreţ,  şi  anume 
pentru Dumnezeu, precum virtuosul care-i iubeşte pe toţi şi 
omul nevirtuos încă, dar care-l iubeşte totuşi pe virtuos; sau 
de la natură, precum îşi iubesc părinţii fiii, şi la rândul lor sunt 
şi ei iubiţi; sau din laudă deşartă, precum cel care este onorat 
îl  iubeşte  pe  cel  care-l  onorează;  sau  de  dragul  banilor, 
precum cel care-l iubeşte pe bogat din interes; sau de dragul 
plăcerii,  precum sclavul  pântecelui  şi  al  plăcerilor  sexuale. 
Primul motiv e demn de laudă; al doilea, indiferent; celelalte, 
pasionale (MAXIM MĂRTURISITORUL, Sulla Carità, F, II, 
p. 64).

Aceste obişnuinţe ale noastre nu ne ajută să intrăm uşor 
în logica divină a iubirii.

Voi putea începe să mă rog pentru duşmanii mei?

Obstacolul cel mai greu deci este constituit de faptul că 
Isus ne invită să-i iubim chiar şi pe duşmanii noştri:

«Dar vouă, care mă ascultaţi, vă spun: iubiţi duşmanii  
voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc. Binecuvântaţi pe cei ce  
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vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce va defăimează»  (Lc 6, 
27-29 a).

Lumea este dominată de invidie, de ură, de resentiment 
şi  cu  toţii  suntem,  mai  mult  sau  mai  puţin,  pătrunşi  de 
acestea. Dar adevărata problemă este că suntem răniţi şi de 
păcatul altora. Rănile cele mai grave sunt, fără îndoială, cele 
suferite în prima copilărie şi cele venite din partea fraţilor sau 
a  surorilor,  într-un  mediu  comunitar  creştin.  Şi  totuşi,  mai 
ales  în  acest  context,   suntem chemaţi  să  exersăm iubirea. 
Cum să ierţi pe cel care-ţi străpunge sufletul cu sabia înroşită 
a  calomniei  determinată,  în  general,  de invidie  sau de alte 
sentimente  asemănătoare?  Catehismul  Bisericii  Catolice 
spune: «Sf. Augustin vedea în invidie “păcatul diabolic prin 
excelenţă”.  “Din  invidie  se  nasc  ura,  clevetirea,  calomnia, 
bucuria  pentru  răul  altuia  şi  neplăcerea  pentru  bunăstarea 
lui”» (n. 2539).

Dintre  toate  rănile  interioare  de  care  putem suferi,  cu 
siguranţă cea mai adâncă este produsă de calomnie, care, mai 
presus de orice, se extinde în viitor în mod imprevizibil:

Nu există durere sufletească mai mare decât calomnia, fie că 
este în cele ale credinţei, fie în cele ale comportamentului. Şi 
nimeni nu poate să nu o pună la inimă, afară de cel care-şi are 
privirea  aţintită  spre  Dumnezeu,  precum  Suzana,  spre 
Dumnezeu care singur poate să-l elibereze de încercări – aşa 
cum a făcut cu Suzana – şi care poate da siguranţă oamenilor, 
cum a făcut cu ea, şi să umple sufletul de speranţă (MAXIM 
MĂRTURISITORUL, Sulla Carità, F, II, p. 110).

Ca  model  pentru  această  exigenţă  de  a  ierta  avem 
exemplul lui Isus: din agonia înspăimântătoare a crucii şi-a 
luat încă putere să se roage Tatălui pentru călăii săi.

Aceste comportamente ale fraţilor noştri şi ale surorilor 
noastre  produc  în  noi  deziluzii,  amărăciune,  scandal  şi 
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împietrirea  inimii.  Dar  şi  aceste  sentimente  negative,  din 
reflex, pot fi învinse de iubire. 

Motivul pentru care iubirea edifică este că nu invidiază şi nu 
se supără pe cei care poartă invidie, nu face cunoscut în public 
ceea ce este motiv de invidie şi nici măcar nu se gândeşte că 
şi-a  atins  deja  scopul:  şi  cu  privire  la  ceea  ce  nu  ştie,  îşi 
recunoaşte  ignoranţa  fără  să  roşească.  Astfel,  eliberează 
mintea de îngâmfare şi o pregăteşte să progreseze mereu în 
cunoaştere (MAXIM MĂRTURISITORUL,  Sulla Carità,  F, 
II, p. 105).

În această mare de suferinţe, frica apare în mod insistent 
şi  ne împiedică nu numai să-l  iubim pe duşman,  ci  şi  să-i 
facem bine, să-l binecuvântăm şi să ne rugăm pentru el. 

Cine nu invidiază, nu se mânie, nu ţine ranchiună pe cel care 
l-a întristat, nu are totuşi încă iubire deplină pentru el. Într-
adevăr,  neiubindu-l încă,  poate să nu-i răsplătească răul  cu 
rău, din cauza poruncii, dar cu siguranţă nu poate să-i facă, în 
mod liber, bine pentru răul primit. Într-adevăr, a face binele 
din  toată  inima  celor  care  ne  urăsc  este  tocmai  iubirea 
spirituală desăvârşită (MAXIM MĂRTURISITORUL,  Sulla 
Carità, F, II, p. 72).

Bine spune autorul: «A face bine din toată inima celor 
care ne urăsc este tocmai iubirea spirituală desăvârşită». Dar 
am eu o iubire spirituală desăvârşită? Cu siguranţă, nu.

Cuvântul  lui  Dumnezeu  mă  atenţionează  cu  privire  la 
observarea: «paiului din ochiul» fratelui înainte de a vedea în 
schimb bârna care este în ochiul meu:

«De ce  te  uiţi  la  paiul  din  ochiul  fratelui  tău,  atunci  
când nu vezi  bârna din ochiul tău? Cum poţi  zice  fratelui  
tău: Frate, stai să-ţi scot paiul din ochi, atunci când nu vezi  
bârna din ochiul tău? Făţarnicule, scoate-ţi mai întâi bârna 
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din  ochi,  atunci  vei  vedea  limpede  ca  să  scoţi  paiul  din  
ochiul fratelui tău» (Lc 6, 41-42).

E clar că problema se complică, fără să fi găsit măcar o 
soluţie;  dimpotrivă,  suntem  mereu  în  pericol  să  cădem  în 
judecată:

Ai grijă de tine însuţi pentru ca răul care te desparte de frate 
să nu se găsească mai curând în tine decât în el: grăbeşte-te 
să  te  împaci  cu  el  pentru  a  nu  încălca  porunca  iubirii 
(MAXIM MĂRTURISITORUL, Sulla Carità, F, II, p. 100).

Deci,  trebuie  să  mă  împac  mereu  cu  fraţii  mei  şi  cu 
surorile mele pe care nu am reuşit încă să-i iubesc. Dacă nu-l 
iubesc pe Dumnezeu şi pe aproapele precum îmi spune Isus, 
îmi dau seama de marea mizerie şi de pericolul care mă paşte:

Iubirea pentru Dumnezeu se opune concupiscenţei. Ea de fapt 
atenţionează mintea să se abţină de la plăceri. Iubirea pentru 
aproapele  se  opune  mâniei:  deoarece  face  să  dispreţuiască 
gloria  şi  bogăţia.  Aceştia  sunt  cei  doi  bănuţi  pe  care 
Mântuitorul i-a dat hangiului ca să aibă grijă de tine. Dar tu nu 
te arăta nerecunoscător,  alăturându-te hoţilor,  ca să nu ţi  se 
întâmple să fii rănit din nou şi să fii găsit mort,  nu doar pe 
jumătate,  ci  de  tot  (MAXIM  MĂRTURISITORUL,  Sulla 
Carità, F, II, p. 108).

Credeam că pot să-l iubesc măcar pe aproapele, dacă pe 
Dumnezeu n-am reuşit să-l iubesc în mod corect; dar m-am 
înşelat.  Sper doar ca o îndrumare iluminată să mă ajute să 
găsesc cât mai repede direcţia corectă şi să văd calea de a ieşi 
din mlaştina mea spirituală. 
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III
«… ca pe tine însuţi»

(Mc 12, 31)

Să nu datoraţi nimănui nimic în afară de a vă iubi unii  
pe alţii, căci cine-şi iubeşte aproapele a împlinit legea. Într-
adevăr:  să  nu faci  adulter,  să  nu ucizi,  să  nu furi,  să  nu  
pofteşti,  şi  fie  orice  altă  poruncă,  se  cuprinde  în  acest  
cuvânt:  Să-l  iubeşti  pe  aproapele  tău  ca  pe  tine  însuţi.  
Iubirea nu-i face nici  un rău aproapelui.  Iubirea este deci  
împlinirea legii (Rom 13, 8-10).

Îmi dau seama de realitatea mea de păcătos?

Acest paragraf al Apostolului Paul exprimă convingerea 
esenţială a inimii credinciosului, dar numai după ce creştinul 
a crescut într-o oarecare măsură în credinţă, când a început 
deci  să  înţeleagă  unde  este  izvorul  iubirii  şi  acolo  să-şi 
potolească setea,  potolindu-şi astfel  dorinţa sa infinită  de a 
găsi  pace  şi  fericire.  Dacă  suntem  păcătoşi,  însă,  izvorul 
fericirii  este situat  foarte departe de noi,  pentru că păcatul, 
izvorul morţii, este prezent în viaţa noastră cu toată greutatea 
lui.

Atunci ce putem face? Trebuie să ne oprim şi să începem 
să  reflectăm  asupra  adevăratei  noastre  realităţi:  suntem 
păcătoşi. Ioan scrie în Prima sa Scrisoare:

Dacă zicem că nu avem păcat, ne înşelăm pe noi înşine,  
iar adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el,  
care este  fidel  şi  drept,  ne iartă păcatele,  şi  ne curăţă de  
orice  nelegiuire.  Dacă  zicem că  nu  am păcătuit,  îl  facem 
mincinos, iar cuvântul lui nu este în noi (1In 1, 8-10).
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Aceasta  este  deci  conştientizarea  cea  mai  puternică 
împlinită de creştin: sunt păcătos. Dar în acest moment este 
oportun să se înţeleagă ce este păcatul în viaţa noastră şi în ce 
măsură fiecare dintre noi e părtaş la acesta. În acest sens, Sf. 
Augustin scrie un paragraf foarte semnificativ: 

Deci,  Ioan  spune:  «Cine  făptuieşte  păcatul,  făptuieşte  o 
nelegiuire» (cf  1In 3, 4). Nu se pot separa:  «nelegiuirea şi  
păcatul». Nu poţi spune: sunt păcătos, dar nu sunt nelegiuit. 
«Păcatul este o nelegiuire. Voi însă ştiţi că el s-a arătat ca să 
înlăture păcatele,  iar el  nu este păcat» (cf  1In 3, 5). Şi ce 
avantaj ne aduce faptul că el a venit fără să aibă păcate? Iată: 
«Oricine rămâne în el, nu păcătuieşte. Oricine păcătuieşte,  
nu  l-a  văzut,  nici  nu  l-a  cunoscut»  (cf  1In  3,  6)…  «cine 
făptuieşte  păcatul,  vine  de  la  diavol,  căci  diavolul  a  fost  
păcătos de la început» (cf 1In 3, 8) (Ag, V, 2).

Aceasta este problema care se prezintă imediat înaintea 
ochilor fiecărui discipol cu mari speranţe: abia ne dăm seama 
că suntem păcătoşi – şi suntem – că imediat învăţăm să nu ne 
mai iubim, ba chiar să ne urâm. 

Cum să fugi atunci de conflictul emoţional constituit, pe 
de  o  parte,  de  recunoaşterea  dreaptă  a  stării  noastre  de 
păcătoşi, iar, pe de altă parte, de nevoia atitudinii de iertare 
pe care ne-o datorăm nouă înşine? Suntem foarte  păcătoşi, 
dar mereu iubiţi de Dumnezeu. Adevărul este că trăim mereu 
sub  stăpânirea  cărnii:  o  realitate  validă,  nu  numai  pentru 
Adam în  Eden,  ci  şi  pentru  omul  de  astăzi.  Paul  le  scrie 
Romanilor astfel: 

Cei ce trăiesc potrivit  trupului, la ale trupului cugetă,  
iar  cei  ce  trăiesc  potrivit  Spiritului,  la  cele  ale  Spiritului,  
căci  pornirea  trupului  este  moarte,  pe  când  pornirea  
Spiritului  este viaţă şi pace. De aceea pornirea trupului îi  
este potrivnică lui Dumnezeu deoarece nu se supune legii lui  
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Dumnezeu, nici nu o poate face. Iar cei trupeşti nu pot fi pe  
placul lui Dumnezeu (Rom 8, 5-8).

Cel îndrumat îşi dă bine seama că în el este  o revoltă  
împotriva  lui  Dumnezeu  care  pare  aproape  înnăscută  în 
persoana  sa,  şi  imediat  se  simte  cuprins  de  o  nelinişte 
persistentă.  Credea  că  se  îndreaptă  spre  Dumnezeu,  că-i 
împlineşte  poruncile;  cu  toate  acestea,  aflându-se  în  faţa 
poruncii iubirii,  vede doar că a eşuat. Lipseşte cu siguranţă 
ceva  în  înţelegerea  adevărului;  rămâne  încă  ceva  de 
descoperit.

Cum trăiesc sfârşitul iluziilor?

Problema păcatului,  care  face parte  din persoana mea, 
mă învinge şi mă descurajează. În interiorul meu sesizez un 
pericol, chiar mai mult decât atât: un defect, am un sentiment 
de nevrednicie faţă de Dumnezeu, care mă persecută şi mă 
însoţeşte în fiecare zi. Această rană purulentă şi respingătoare 
care îmi înveninează sufletul îmi este arătată de Sf. Paul într-
o descriere absolut perfectă:

Nu înţeleg ceea ce fac, deoarece nu fac ceea ce vreau,  
dimpotrivă,  fac  ceea  ce  urăsc.  Dar,  dacă  fac  ceea  ce  nu 
vreau,  îi  dau  dreptate  legii,  că  este  bună.  Atunci,  nu  eu  
făptuiesc acest lucru, ci păcatul, care locuieşte în mine. Ştiu  
doar că în mine, adică în trupul meu nu locuieşte nimic bun,  
căci  îmi  este  uşor  să  vreau  binele,  dar  nu  să-l  şi  fac,  
deoarece nu binele, pe care-l vreau, îl fac, ci răul, pe care  
nu-l vreau, pe acela îl  făptuiesc. Dacă fac dar ceea ce nu  
vreau, nu mai sunt eu care făptuiesc acel lucru, ci păcatul  
care locuieşte în mine. Descopăr prin urmare această lege,  
că atunci când vreau să fac binele, mai la îndemână îmi vine  
păcatul. În sinea mea lăuntrică doar mă bucur de legea lui  
Dumnezeu,  dar  în  mădularele  mele  văd  o  altă  lege,  care  
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luptă  împotriva  legii  minţii  mele  şi  mă face  sclav  al  legii  
păcatului care se află în mădularele mele. Om nefericit ce 
sunt! (Rom 7, 15-24).

Iată realitatea omului în general şi a mea în particular: 
după  căderea  în  păcat,  întreaga  omenire  şi-a  pierdut 
asemănarea sa cu Dumnezeu şi acum poate doar să spună: …
păcatul este în mădularele mele! De aici pleacă toate relele 
sale  şi  ale  mele:  eu şi  Adam suntem una.  Sf.  Paul  care  a 
aprofundat această realitate mă învaţă: 

Vă  spun  fraţilor:  carnea  şi  sângele  nu  pot  moşteni  
Împărăţia lui  Dumnezeu, nici  ceea ce piere nu va moşteni  
nepieirea (1Cor 15, 50).

Prăpastia se extinde: care va fi scopul meu final? Şi cum 
de nu mi-am dat seama imediat,  în profunzime,  de această 
dificultate  când mi  s-a pus în  faţă  Iubirea cu “I”  mare?  E 
simplu:  pentru că dificultăţile mele sunt scrise în interiorul 
meu. Spune Apostolul Paul în Scrisoarea către Galateni:

… lăsaţi-vă duşi de Spirit, şi nu veţi îndeplini dorinţele  
cărnii,  căci trupul doreşte împotriva Spiritului,  iar Spiritul  
împotriva  trupului;  acestea  sunt  potrivnice  între  ele,  aşa  
încât voi nu aţi face ceea ce aţi vrea (Gal 5, 17).

Iată,  eu descopăr  că am  dorinţe  contrare Spiritului,  şi 
credeam că am dorinţe în favoarea Lui. Nu mă mai înţeleg.

Îmi dau seama, în adâncul inimii mele, de iubirea lui 
Dumnezeu?

În acest moment criza ucenicului este totală. Duhul l-a 
condus  să  experimenteze  toate  eşecurile  sale  în  privinţa 
poruncii  iubirii.  Acum  Dumnezeu  poate  să  înceapă  să 
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reconstruiască. Deci, criza poate fi un început. Acesta este un 
teren preţios pentru a da naştere unei încrederi mai mari între 
cel  îndrumat  şi  îndrumător.  Într-adevăr,  îndrumătorul 
spiritual, în faţa conştientizării falimentului trăit de ucenicul 
său, apare lipsit de orice aroganţă: nu numai că în eşecurile 
celui îndrumat şi le-a revăzut pe ale sale, dar acum ştie şi că a 
găsit acel teren comun de care amândoi au nevoie pentru a 
întreprinde drumul îndrumării. 

Din acest  moment  cei  doi  pot  începe  să  fie  numai  în 
aşteptarea  minunilor  lui  Dumnezeu,  care  nu  lucrează 
deasupra puterilor şi capacităţilor umane, ci îşi arată gloria sa 
în sărăcia extremă a creaturii  sale. Este adevărat,  carnea şi 
păcatul fac parte din mine,  dar tocmai  aici  vine mântuirea. 
Dumnezeu vine să mă salveze. Acesta este strigătul lui Paul: 

Cine mă va elibera  de acest  trup dătător  de moarte? 
Mulţumită să-i fie lui Dumnezeu prin Isus Cristos, Domnul  
nostru! (Rom 7, 24-25).

Duhul  l-a  condus  deci  pe  cel  îndrumat  să-şi  revadă 
eşecurile pentru ca să-şi dea seama că toată viaţa lui viitoare 
trebuie să aibă un singur fundament: harul lui Dumnezeu. De 
aici  se  naşte  şi  o  altă  mare  învăţătură,  pe  care  discipolul 
trebuie s-o păstreze în inimă până în ultima zi a vieţii sale: 
Domnul se aşteaptă ca în orice situaţie viitoare – mică sau 
mare – cel îndrumat, ca un copil în faţa tatălui, să alerge la el 
pentru  a  primi  putere  să  depăşească  dificultăţile,  pentru  a 
discerne, pentru a înţelege,  pentru a lucra, şi pentru… a se 
ruga.

Aceasta  este  bucuria  lui  Dumnezeu:  să  dăruiască.  Şi 
Dumnezeu ne-a dăruit totul, chiar şi pe Fiul său unul născut. 
Sf. Ioan scrie:

Prin aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu faţă de  
noi: Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său unul născut, ca  
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noi să avem viaţă prin el. Dragostea aceasta este: nu noi l-
am iubit pe Dumnezeu, ci el ne-a iubit pe noi, şi l-a trimis pe  
Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre (1In 4, 
9-10).

Sf.  Augustin  comentează  astfel  acest  dar  continuu  de 
iubire care-i aparţine lui Dumnezeu, această dăruire infinită a 
sa fără să ţină cont de defectele noastre şi de nerecunoştinţa 
noastră:

Am putea oare să-l iubim, dacă nu ne-ar fi iubit el mai întâi? 
Dacă am fost leneşi în a-l iubi, să căutăm să nu mai fim, şi să 
corespundem iubirii sale. El ne-a iubit mai întâi, cu o iubire 
necunoscută de noi, şi nici măcar acum nu suntem dispuşi să-l 
iubim.  Ne-a  iubit  pe  când  eram  păcătoşi  şi  a  distrus 
nelegiuirea noastră; ne-a iubit pe când eram păcătoşi, dar nu 
ne-a unit ca să săvârşim păcate, ne-a iubit când eram bolnavi, 
dar a venit să ne viziteze pentru a ne vindeca. «Dumnezeu – 
deci  –  este  iubire.  Prin  aceasta  s-a  arătat  dragostea  lui  
Dumnezeu faţă de noi: Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul  
său unul născut, ca noi să avem viaţă prin el» (cf 1In 4, 9).
Domnul însuşi a spus: «nu este iubire mai mare decât a celui  
care-şi  dă viaţa pentru prietenii  săi»,  şi  iubirea lui Cristos 
pentru noi se arată prin faptul că El a murit pentru noi. Care 
este,  în  schimb,  dovada  iubirii  Tatălui  faţă  de  noi?  Că  l-a 
trimis pe unicul său Fiu să moară pentru noi. Sf. Paul afirmă 
astfel:  «El, care nu a cruţat pe propriul său Fiu, ci l-a dat  
pentru noi toţi, cum să nu ne dăruiască atunci totul odată cu  
el?» (cf Rom 8, 32) (Ag VII, 7).

Cum vorbesc inimii mele căite? 

În toată existenţa celui îndrumat, tocmai pentru că este 
clar  conştient  că  a  primit  atâtea  daruri  din  partea  lui 
Dumnezeu,  va  fi  deci  necesară  o  viaţă  de  căinţă  pentru 
propriile păcate, dar o căinţă luminată în mod special de harul 
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mântuirii şi îndulcită de marea milostivire a lui Dumnezeu. 
Părinţii deşertului povestesc: 

Un frate ducea o viaţă de eremit la mănăstirea Singurătăţii şi 
se ruga mereu lui Dumnezeu cu aceste cuvinte: «Doamne, eu 
nu mă tem de tine, trimite-mi deci un fulger sau o boală, sau 
un diavol pentru ca sufletul meu împietrit să ajungă să simtă 
măcar  prin  acestea  teamă».  Şi  apoi  din  nou îl  ruga  astfel: 
«Doamne,  ştiu  că  am  păcătuit  mult  împotriva  ta  şi  că 
nenumărate sunt greşelile mele, de aceea nu îndrăznesc să-ţi 
spun să  mă ierţi,  dar  dacă este posibil,  datorită milostivirii 
tale, iartă-mă, iar dacă nu este posibil, pedepseşte-mă aici pe 
pământ,  şi  nu  dincolo.  Dacă  şi  asta  este  imposibil,  fă-mă 
părtaş de pedeapsă aici pe pământ şi dincolo îmi va rămâne o 
pedeapsă mai uşoară. Dar începe să mă corectezi încă de pe 
acum, în marea ta milă, Doamne, şi nu în mânia ta». Şi astfel 
făcu penitenţă timp de un an de zile şi printre lacrimi se ruga 
cu ardoare din toată inima. Postea, veghea, îşi supunea trupul 
la penitenţă, inima lui era îndurerată şi sfâşiată.
Într-o zi, în timp ce şedea pe pământ şi, ca de obicei, plângea 
şi  gemea  din  cauza  unei  descurajări  profunde,  l-a  prins 
somnul şi a adormit. Şi iată, îi apăru Cristos, care i-a spus cu 
o voce veselă: «Omule, ce ai? De ce plângi?» El a recunoscut 
cine  era  şi  a  răspuns  tremurând:  «Pentru  că  am  păcătuit, 
Doamne!». Isus i-a spus: «Ridică-te!». «Dacă tu nu-mi dai o 
mână  de  ajutor,  Doamne,  nu  reuşesc»,  răspunse.  Atunci 
Domnul  i-a  întins  mâna,  l-a  prins  şi  l-a  ridicat.  Dar  acel 
călugăr,  odată ridicat,  plângea disperat.  Şi Isus îi  spuse din 
nou cu ton blând şi vesel: «Omule, de ce plângi? De ce eşti 
trist?». Fratele răspunse: «Doamne, nu vrei ca eu să plâng şi 
să fiu în durere pentru că te-am întristat aşa de mult, pe tine 
care  mi-ai  dăruit  atâtea  bunuri?».  Atunci  Domnul  a  întins 
mâna şi  a  pus-o deasupra capului fratelui,  spunându-i:  «De 
acum înainte să nu mai  fii  trist.  De vreme ce te-ai  întristat 
pentru mine, eu nu mă voi mai întrista pentru tine. Dacă mi-
am vărsat sângele pentru tine, cu atât mai mult îţi voi dărui 
iertarea mea ţie şi fiecărui suflet care se va căi în mod sincer». 
Când fratele, după viziune, şi-a venit în fire, şi-a dat seama că 
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inima  lui  era  plină  de  bucurie  şi  a  fost  convins  că  lui 
Dumnezeu  îi  era  milă  de  el.  A  rămas  mereu  într-o  mare 
umilinţă, mulţumind lui Dumnezeu (DI, n. 583).

Cu  siguranţă,  Dumnezeu  cere  celui  îndrumat  şi 
îndrumătorului o inimă căită, dar datoria îndrumătorului va fi 
aceea de a rămâne mereu la unison cu vocea Domnului care a 
vorbit călugărului în deşert.

Tocmai pentru că suntem cufundaţi în această milostivire 
infinită a lui Dumnezeu, Sf. Ioan ne îndeamnă să iubim cu 
faptele, şi nu cu  vorba, pe toţi cei nevoiaşi pe care Domnul 
ni-i  trimite,  abandonându-ne  cu  încredere  judecăţii  sale 
binevoitoare:

După aceasta vom recunoaşte că suntem din adevăr, iar  
în faţa lui ne vom linişti inima, căci chiar dacă inima noastră  
ne învinuieşte, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră  
şi cunoaşte totul (1In 3, 19-20).

Acum  putem  să  recitim  şi  să  medităm  cu  seninătate 
paragraful de la început şi să înţelegem tot restul reflecţiei; 
într-adevăr:

Iubirea nu-i  face  nici  un rău aproapelui.  Iubirea este  
deci împlinirea legii (Rom 13, 10).
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IV
«… el ne-a iubit cel dintâi»

(1In 4, 19)

Iar noi am cunoscut iubirea pe care Dumnezeu o are  
pentru noi şi am crezut în ea. Dumnezeu este iubire, iar cine  
rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne 
în el. Iubirea prin aceasta ajunge la desăvârşire printre noi,  
că  avem  încredere  în  ziua  judecăţii,  deoarece  suntem  în 
această  lume  aşa  cum  este  el.  În  iubire  nu  este  teamă;  
dimpotrivă,  iubirea  desăvârşită  alungă  teama,  căci  teama 
presupune  pedeapsă,  iar  cine  se  teme  nu  a  ajuns  la 
desăvârşire în iubire. Noi iubim, căci el ne-a iubit cel dintâi  
(1In 4, 16-19).

Înţeleg porunca iubirii?

Iubirea  pe  care  Dumnezeu  o  are  pentru  noi  este 
consecinţa  aceleiaşi  esenţe  a  lui  Dumnezeu,  pentru  că 
Dumnezeu este iubire; de aceea noi putem să ne imaginăm în 
mod corect că toată iubirea existentă vine de la Dumnezeu, şi 
că  această  mare  de  iubire  ne  învăluie  şi  pătrunde  în 
întunericul nostru, exact cum spune Sf. Ioan:

Iar noi am cunoscut iubirea pe care Dumnezeu o are  
pentru noi şi am crezut în ea. Dumnezeu este iubire, iar cine  
rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne 
în el (1In 4, 16).

Deci,  punctul  central  este  a crede  în  iubirea  pe  care  
Dumnezeu o are pentru noi, fără să ne gândim cât de mare 
poate fi iubirea pe care noi o avem pentru Dumnezeu. Ioan a 
înţeles  bine  această  realitate,  deci  a  înţeles  şi  că  soluţia 
problemei era în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire;  
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cine  rămâne în  iubire,  rămâne în  Dumnezeu şi  Dumnezeu 
rămâne în el.

Sf.  Augustin,  comentând  acest  paragraf  din  Prima 
Scrisoare a Sfântului Ioan, scrie:

Nu ştiu  cum ar  fi  putut  Ioan  să  ne  facă  elogiul  iubirii  cu 
cuvinte mai măreţe decât acestea: «Dumnezeu este iubire». În 
aceasta este o laudă atât de scurtă şi totuşi atât de mare: scurtă 
în cuvinte, mare în profunzime. Este uşor să pronunţi fraza: 
«Dumnezeu este iubire!». O frază scurtă, la timpul prezent, 
dar dacă o cântăreşti, conţine atâtea lucruri! «Dumnezeu este  
iubire»; şi Ioan adaugă:  «Cine rămâne în iubire, rămâne în  
Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el». Dumnezeu să fie casa 
ta şi tu să fii casa lui Dumnezeu; rămâi în Dumnezeu şi fie ca 
Dumnezeu  să  rămână  în  tine.  Dumnezeu  rămâne  în  tine 
pentru a te ţine; tu rămâi în Dumnezeu pentru a nu cădea… 
cum este posibil  să cadă cel care este ţinut  de Dumnezeu? 
(Ag, IX, 1).

Deci, este de ajuns să rămân în iubirea Domnului pentru 
a fi pe deplin înconjurat de această iubire şi astfel Dumnezeu-
iubire să trăiască în mine.  Astfel,  încep să înţeleg: nu sunt 
obligat să lupt ca să iubesc, ci e de ajuns să rămân în iubire. 
Acesta  este  punctul  de  plecare  al  adevăratei  îndrumări 
spirituale.

Înţeleg de ce începe aici drumul meu?

Există  un  viitor  pentru  om:  iubirea  lui  Dumnezeu. 
Această iubire Dumnezeu a pus-o chiar înlăuntrul nostru în 
ziua botezului, căci darul Duhului Sfânt nu este altceva decât 
darul  iubirii  lui  Dumnezeu.  Catehismul  Bisericii  Catolice  
afirmă: «”Dumnezeu este iubire” (1In 4, 8.16) şi Iubirea este 
primul dar care le conţine pe toate celelalte. Această iubire, 
Dumnezeu a “revărsat-o în inimile noastre prin Duhul Sfânt 
care ne-a fost dăruit” (Rom 5, 5)» (n. 733).
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De aceea  iubirea  este  primul  dar  pe  care  l-am primit 
personal de la Dumnezeu chiar în momentul în care am fost 
creaţi; într-adevăr, Sf. Ioan proclamă:

Dragostea aceasta este: nu noi l-am iubit pe Dumnezeu,  
ci  el  ne-a iubit  pe noi… Noi  iubim,  căci  el  ne-a iubit  cel  
dintâi (1In 4, 10.19).

Această  bogăţie  a  iubirii  lui  Dumnezeu  în  noi  s-a 
transformat  mai  apoi  într-un  mare  capital  în  momentul 
botezului, având în vedere că cei botezaţi

nu  din  sânge,  nici  din  pornirea  cărnii,  nici  din  vrere  de  
bărbat, ci din Dumnezeu s-au născut (In 1, 13).

Sf. Paul ne spune că în acel moment

iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre de  
Duhul Sfânt, care ne-a fost dat (Rom 5, 5).

Iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre 
din abundenţă, pentru că ne-a fost dăruit gratuit Duhul Sfânt, 
care este iubirea lui Dumnezeu.

Deci,  îndrumătorul  este  purtătorul  unui  mare  mesaj: 
Dumnezeu îl iubeşte pe cel îndrumat şi a voit să-i dea Duhul 
lui tocmai ca să poată primi iubirea lui şi să o dăruiască mai 
departe. Iubirea pe care ucenicul o va simţi de acum înainte 
pentru Domnul,  sau pe care i-o va atribui, este chiar cea a 
Duhului Sfânt, iubirea trinitară, care i-a fost dată tocmai ca 
să-l poată iubi pe Dumnezeu. Această iubire va trasa un drum 
de  creştere  pentru  cel  îndrumat,  care  –  în  Cristos –  îl  va 
conduce să pătrundă misterul iubirii lui Dumnezeu. Deci va fi 
de mare importanţă, atât pentru îndrumător, cât şi pentru cel 
îndrumat, să devină docili faţă de această acţiune a Duhului şi 
să se lase îndrumaţi amândoi de el. 
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Acţiunea  Duhului  Sfânt  îl  creează  pe  Isus  în  inima 
credinciosului şi îl face capabil să renască la o viaţă nouă; Sf. 
Ciril din Alexandria scrie referitor la aceasta:

Cristos este format în noi prin sfinţirea făcută de Duh, prin 
chemarea la credinţa în el. Dar pentru cei care nu trăiesc în 
credinţă,  splendoarea acestei  conformări  divine s-a  pierdut; 
pentru aceştia este nevoie de o nouă naştere spirituală şi de o 
nouă generare interioară, pentru a putea purta din nou chipul 
lui Cristos (CIRIL DIN ALEXANDRIA, PG 76, 1084).

Această renaştere este realizată pe deplin de Duhul Sfânt 
care, împreună cu sfinţirea, trezeşte în inima noastră iubirea 
pentru Dumnezeu. Pentru a înţelege mai bine această naştere, 
să  ne  bucurăm de  această  arzătoare  şi  înălţătoare  invocare 
către Dumnezeu a lui Guglielmo de Saint-Thierry:

Tu  singur  eşti  cu  adevărat  Domnul:  stăpânirea  ta  asupra 
noastră este mântuirea noastră şi a-ţi sluji ţie înseamnă pentru 
noi a fi mântuiţi de tine. Şi care este mântuirea ta, o Doamne, 
căruia îi aparţine mântuirea şi binecuvântarea poporului tău, 
dacă nu dobândirea de la tine a harului de a te iubi şi de a fi 
iubiţi de tine? Astfel, Doamne, ai voit ca Fiul de la dreapta ta 
şi  omul care pentru tine l-ai făcut puternic, să se numească 
Isus, adică Mântuitorul;  de fapt,  El  «va mântui  pe poporul  
său de păcatele sale» (Mt 1, 21) şi «în nici un alt loc nu este  
mântuire» (Fap 4, 12). El ne-a învăţat să-l iubim, iubindu-ne 
el  cel  dintâi,  până  la  moartea  pe  cruce,  îndemnându-ne cu 
iubire şi predilecţie să-l iubim pe el, care ne-a iubit cel dintâi 
şi  care  ne-a  iubit  până la  sfârşit.  Chiar  aşa:  ne-ai  iubit  cel 
dintâi,  pentru ca şi  noi să te iubim, nu pentru că ai fi avut 
nevoie de iubirea noastră, ci pentru că noi nu puteam fi ceea 
ce tu ai vrut să faci din noi când ne-ai creat decât iubindu-te… 
Modul tău de a vorbi prin Fiul n-a fost altul decât să scoţi la 
lumina soarelui, sau mai exact să arăţi clar cum şi cât ne-ai 
iubit, tu care nu l-ai cruţat pe unicul tău Fiu, ci l-ai dat pentru 
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noi toţi, şi el ne-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru noi (cf  
Rom 8, 32-37) […].
Şi tot ce a făcut şi ce a spus el pe pământ,  până la insulte, 
până la scuipat şi palme, până la cruce şi mormânt, nu a fost 
altceva decât comunicarea ta către noi prin Fiul:  îndemn şi 
stimul  al  iubirii  tale pentru iubirea noastră faţă de tine.  Tu 
ştiai  de  fapt,  o  Dumnezeule  Creator  de  suflete,  că  această 
iubire  nu  putea  fi  impusă  fiilor  oamenilor,  ci  trebuia  doar 
stimulată. Şi ştiai şi faptul că unde este constrângere, nu mai 
este libertate; şi unde nu este libertate, nu este nici dreptate. 
Ai vrut deci să te iubim noi, care nu puteam să fim nici măcar 
mântuiţi cu dreptate, dacă nu te-am fi iubit, nici nu puteam să 
te iubim, dacă nu am fi avut harul tău.
Într-adevăr, Doamne,precum spune apostolul iubirii tale… tu 
ne-ai iubit cel dintâi şi cel dintâi îi iubeşti pe toţi aceia care te 
iubesc. Dar noi te iubim cu iubirea afectivă pe care tu ne-ai 
dat-o.  Iubirea  ta,  în  schimb,  este  însăşi  bunătatea  ta,  o 
bunătate  infinită  şi  Binele  suprem;  este  Duhul  Sfânt  care 
purcede  de  la  Tatăl  şi  de  la  Fiul;  cel  care  de  la  începutul 
creaţiei plutea deasupra apelor, mai  exact deasupra minţilor 
fluturătoare ale fiilor oamenilor, dăruindu-se tuturor, atrăgând 
totul la sine, inspirând, favorizând, îndepărtând ceea ce este 
otrăvitor,  prevăzând  ceea  ce  este  folositor,  unind  pe 
Dumnezeu cu noi şi pe noi cu Dumnezeu (GUGLIELMO DI 
SAINT-THIERRY,  Sulla contemplazione di  Dio, în Oficiul 
lecturilor, Advent, luni, săpt. III).

Îţi mulţumim, o Dumnezeule, care ne-ai iubit cel dintâi 
şi ni l-ai dat pe Duhul tău Sfânt!

Pot înţelege că Dumnezeu mă iubeşte?

Dacă toată iubirea existentă vine de la Dumnezeu şi ne 
umple, atunci, ca un fluviu care se întoarce, iubirea pe care 
trebuie  s-o  dăm lui  Dumnezeu  nu  va  fi  alta  decât  iubirea 
însăşi pe care am primit-o de la el; Sf. Paul afirmă:
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Iar  nădejdea  nu  dezamăgeşte,  căci  iubirea  lui  
Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre de Duhul Sfânt,  
care ne-a fost dat (Rom 5, 5).

Dispare  atunci  neliniştea  ucenicului  care  se  simte 
împovărat de porunca de a trebui să-l iubească pe Dumnezeu, 
în timp ce vede cu tulburare că nu ştie să se iubească nici 
măcar pe sine. Dar acest eşec este şi preludiul eliberării lui; 
într-adevăr:

Dragostea aceasta este: nu noi l-am iubit pe Dumnezeu,  
ci  el  ne-a iubit  pe noi… Noi  iubim,  căci  el  ne-a iubit  cel  
dintâi (1In 4, 10.19).

Iubirea nu porneşte de la cel  îndrumat,  ci de la Duhul 
Sfânt, şi el este liber de coşmarul şi de greutatea de a nu reuşi 
să-l  iubească  pe  Dumnezeu;  în  plus  capătă  siguranţa  de  a 
avea  o  iubire  pentru  Domnul  care  nu-i  poate  fi  furată. 
Diadoco di Fotica scrie:

Una este iubirea naturală a sufletului, şi alta cea care vine de 
la Duhul Sfânt. Una, într-adevăr, este mişcată în mod moderat 
şi  de  voinţa  noastră,  atunci  când vrem,  de  aceea  este  uşor 
cucerită de duhurile rele când nu ţinem cu tărie la alegerea 
noastră; cealaltă, aprinde atât de mult sufletul de iubirea lui 
Dumnezeu, încât toate părţile sale aderă la nespusa dulceaţă a 
dorinţei  divine într-o simplitate infinită de dispoziţie.  Deci, 
într-adevăr, intelectul, ca rod al lucrării Duhului Sfânt, face să 
ţâşnească  un  izvor  de  iubire  şi  bucurie  (DIADOCO  DI 
FOTICA, Discorso ascetico, F, I, p. 361).

Deci, numai datorită efectului Duhului Sfânt care animă, 
reuşeşte  sufletul  să  adere  printr-o  ascultare  desăvârşită  la 
voinţa  lui  Dumnezeu,  în  timp  ce  «intelectul…  face  să 
ţâşnească un izvor de iubire şi de bucurie». În aceste condiţii, 
îndrumarea  spirituală  devine  acea  mare  aventură  divină  în 
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care  în  fiecare  zi  noutăţile  Domnului  se  transformă  în 
minunile sale şi inima celui îndrumat şi a îndrumătorului se 
bucură  din  nou  de  fericita  şi  necesara  copilărie  spirituală 
despre care vorbeşte Evanghelia.

«Adevărat vă spun: dacă nu vă schimbaţi şi nu deveniţi  
ca  şi  copilaşii,  nicidecum  nu  veţi  intra  în  Împărăţia  
Cerurilor. Cine dar se face micuţ, ca acest copilaş, acela este  
cel mai mare în Împărăţia Cerurilor» (Mt 18, 3-4).

Simt nevoia să gust minunile Domnului?

Aşa cum am constatat, bucuria pe care Duhul o produce 
în noi provine pe deplin din faptul că el «incendiază într-atât 
sufletul de iubirea lui Dumnezeu, încât toate părţile sale aderă 
la nespusa dulceaţă a dorinţei divine într-o infinită simplitate 
de dispoziţie».

În acest moment, totuşi, este necesară o ultimă reflecţie 
plină  de  recunoştinţă  pentru  a  da  sens  deplin  descoperirii 
iubirii lui Dumnezeu în noi. Această iubire a fost semănată şi 
a putut să prindă rădăcini în inimile noastre prin Cuvântul lui 
Dumnezeu care ne-a fost  anunţat;  dar Duhul Sfânt este cel 
care  deschide  şi  pregăteşte  inimile  noastre  să  primească 
Cuvântul,  astfel  încât  înţelegându-l  şi  însuşindu-ni-l,  să 
putem aduce roade de bucurie pentru noi şi pentru Împărăţie. 
Isus, în binecunoscuta explicaţie a parabolei  semănătorului, 
spune că numai sămânţa care a căzut în pământ bun «rodeşte  
şi dă, care o sută, care şaizeci, care treizeci» (Mt 13, 23).

Dacă  inima  omului  nu  este  pământ  bun,  sămânţa 
aruncată  nu reuşeşte  să  producă,  fie  o sută,  fie  şaizeci,  fie  
treizeci;  numai  Duhul  Sfânt  este  în  stare  să  transforme  o 
inimă  împietrită,  sau  plină  de  spini,  în  pământ  bun;  deci, 
fiecare pas de convertire e un dar al iubirii lui Dumnezeu şi 
fiecare cuvânt al său primit, aduce roade numai prin lucrarea 
Duhului,  care  lucrează  în  inima  credinciosului.  Dar  toată 
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această abundenţă de har ne-a fost dăruită pentru a ajunge în 
sfârşit la bucuria Domnului şi pentru a trăi însăşi fericirea lui, 
în unitate cu plinătatea Sfintei Treimi, care locuieşte în noi.

Deci, cel îndrumat şi îndrumătorul sunt uniţi de Duhul 
Sfânt,  pentru  a  parcurge  împreună  acelaşi  drum  în 
descoperirea  fericirii:  un  itinerar  plin  de  surprize  plăcute, 
împletit cu rugăciunea, trăit în prietenie sinceră, reciprocă şi 
plină  de  recunoştinţă  pentru  iubirea  lui  Dumnezeu  primită 
continuu.  Catehismul  Bisericii  Catolice ne  învaţă:  «Scopul 
ultim  al  întregii  economii  divine  este  intrarea  tuturor 
creaturilor în unitatea desăvârşită a Preasfintei  Treimi.  Însă 
chiar de pe acum suntem chemaţi să fim locuiţi de Preasfânta 
Treime: “Dacă mă iubeşte cineva – spune Domnul -, va păzi 
cuvântul meu, iar Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne 
vom  face  sălaş  la  el”  (In 14,  23):  “O,  Dumnezeul  meu, 
Treimea pe care o ador, ajută-mă să uit total de mine însămi 
ca să mă statornicesc în Tine, neclintită şi senină, ca şi cum 
sufletul  meu  ar  fi  deja  în  veşnicie;  nimic  să  nu-mi  poată 
tulbura pacea, nici să nu mă scoată din Tine, o, Statornicul 
meu, ci fiecare minut să mă conducă mai mult în profunzimea 
Misterului tău! Umple-mi sufletul  de pace; fă din el cerul 
tău, lăcaşul tău iubit şi locul odihnei tale. Fie ca eu să nu te 
las niciodată singur, ci să fiu mereu acolo, prezentă cu totul, 
mereu de veghe în credinţa mea, mereu în adoraţie, întru totul 
dăruită lucrării  tale  creatoare” (FERICITA ELISABETA A 
SFINTEI TREIMI, Rugăciune)» (n. 260).

Mulţumesc  Dumnezeule,  care  eşti  iubire,  pentru  că  tu 
eşti cel care ne-ai iubit cel dintâi.
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V
«Fiţi imitatorii mei…»

(Fp 3, 17)

Fiţi  imitatorii  mei, fraţilor, şi îndreptaţi-vă privirea la  
cei ce se poartă după modelul pe care îl aveţi în noi. Căci  
mulţi, despre care v-am vorbit adesea, iar acum vă vorbesc  
cu  lacrimi,  se  poartă  ca  duşmani  ai  crucii  lui  Cristos.  
Sfârşitul  lor este pieirea,  Dumnezeul lor este pântecul,  iar  
mărirea  lor  se  află  în  ruşinea  lor,  deoarece  ei  nu  doresc  
decât cele pământeşti. Cetatea noastră, însă, este în ceruri,  
de unde aşteptăm Mântuitorul, Domnul Isus Cristos, care va  
transforma  corpul  nostru  umil,  făcându-l  asemănător  
corpului său măreţ, prin puterea cu care este în stare să-şi  
supună toate (Fp 3, 17-21).

Sunt un mărturisitor al Împărăţiei lui Dumnezeu?

În  gândirea  lui  Paul  este  foarte  clar  faptul  că  fiecare 
creştin, pe măsură ce înaintează în drumul de creştere, devine 
martor credibil al acţiunii harului în el şi deci un exemplu de 
imitat pentru toţi: 

Fiţi  imitatorii  mei, fraţilor, şi îndreptaţi-vă privirea la  
cei ce se poartă după modelul pe care îl aveţi în noi (Fp 3, 
17).

Adresându-se  astfel  membrilor  comunităţii  Filipenilor, 
Apostolul nu afirmă un lucru rar în gândirea sa; de exemplu, 
şi mai înainte, când se adresase Corintenilor, le spusese cu o 
remarcabilă precizie: 

Fiţi  imitatorii  mei,  după  cum  eu  însumi  sunt  al  lui  
Cristos. Vă laud că în toate vă amintiţi de mine şi păstraţi  
învăţăturile aşa cum vi le-am dat (1Cor 11, 1-2).
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Astfel, scoate în evidenţă faptul că şi el este la rândul lui 
un imitator, dar al lui  Cristos, deci al modelului suprem. Cu 
toate acestea,  această  frază ne spune că dacă el,  Paul,  este 
omul  care  trebuie  imitat,  este  numai  pentru  că-l  imită  pe 
Cristos; deci, fiecare credincios trebuie să-l imite pe Cristos. 

În  Scrisoarea  către  Efeseni  această  imitare  pare  să  se 
îndrepte şi spre un alt model. 

Deveniţi aşadar imitatorii lui Dumnezeu ca nişte copii  
dragi şi trăiţi în iubire, precum şi Cristos ne-a iubit şi s-a dat  
pentru noi ca ofrandă şi bună mireasmă lui Dumnezeu (Ef 5, 
1-2);

dar schimbarea este doar aparentă, pentru motivaţia clară că 
Isus Cristos este Dumnezeu. 

În prima Scrisoare către Tesaloniceni, Sf. Paul preia încă 
o dată conceptul de imitare,  dar făcându-l şi mai bogat:  se 
trece de la o imitare individuală, de la persoană la persoană, 
la cea comunitară.  Comunităţi  întregi o iau drept model pe 
cea din Tesalonic care în mod evident, la rândul ei, a devenit 
“imitatoare” a lui Cristos. Această trecere de la individual la 
comunitar face ca întregul proces să fie mult mai bogat şi mai 
interesant. În acest moment atenţia nu se mai îndreaptă spre 
judecata propriilor acţiuni, ci se deschide spre o viziune cu 
adevărat eclezială în care sunt incluse atât faptele personale, 
cât  şi  cele  care  privesc  comunitatea,  împreună  cu  cele 
înfăptuite de comunitatea căreia îi aparţine; aceste constatări 
sunt dominate de judecata asupra a tot ceea ce contribuie cel 
mai mult la Împărăţia lui Dumnezeu.

Cred că mă voi descurca singur?

După cum am văzut,  în  concepţia  paulină,  aceea  de a 
deveni un imitator, este cuprinsă implicit ideea de a imita pe 
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cineva, dar şi obiectivul unui drum treptat de creştere, parcurs 
de credincioşi, care ştiu că Duhul Sfânt foloseşte alţi fraţi şi 
alte surori deveniţi “bătrâni” în credinţă, cu toate că la rândul 
lor se găsesc în urma altcuiva pe care vor să-l imite pentru că 
el însuşi îl imită pe Cristos. Deci, fiecare se găseşte într-un 
anumit loc dintr-un mare şir, la al cărui capăt este tocmai Isus 
cu puterea şi iubirea lui: El ne atrage pe toţi la sine. Aici se 
înscrie  figura  îndrumătorului  spiritual,  adică  a  aceluia  care 
devine  cel  mai  apropiat  punct  de  referinţă  în  drumul  spre 
Isus.  I  se  cere  un singur  lucru:  să  aibă în  inimă o dorinţă 
imensă de a vrea să devină un imitator al lui Cristos.

Îndrumătorul este necesar, pentru că fără experienţa lui 
în a asculta  de Duhul  Sfânt,  fără  iubirea lui  pentru Isus şi 
pentru  cel  îndrumat,  fără  discernământul  său  în  ceea  ce 
priveşte  voinţa  lui  Dumnezeu,  drumul  pentru  fiecare  nou 
credincios  ar  fi  plin  de  capcane.  Următoarea  povestire  a 
Părinţilor deşertului este foarte clară:

«Ce trebuie să fac – întrebă un frate pe un bătrân – pentru că 
gândurile  nu  mă  lasă  să  rămân  nici  măcar  o  oră  în  chilia 
mea?».  Bătrânul  răspunse:  «Întoarce-te  în  chilie,  fiul  meu, 
rămâi acolo, lucrează cu mâinile tale, roagă-te lui Dumnezeu 
fără încetare, dă-i lui toate grijile tale şi nimeni să nu te facă 
să ieşi  de acolo».  Apoi îi  povesti:  «Un tânăr,  căruia îi  mai 
trăia încă tatăl, dorea să devină călugăr. Îl rugă cu ardoare pe 
tatăl său să-l lase să intre în mănăstire, dar acesta nu acceptă. 
Mai târziu,  la insistenţa prietenilor  săi  fideli,  sfârşi  prin a-i 
permite doar cu jumătate de inimă. Tânărul plecă şi intră în 
mănăstire: deveni călugăr, îşi făcea cât mai perfect datoria de 
călugăr şi postea în fiecare zi. Reuşea chiar să nu mănânce 
timp de două zile sau să mănânce doar o dată pe săptămână. 
Superiorul său, văzându-l, se bucura şi-l lăuda pe Dumnezeu 
pentru aceste posturi şi asceze.
După  puţin  timp,  tânărul  a  început  să-l  roage  pe  superior: 
“Părinte, te rog, lasă-mă să merg în deşert”. “Fiul meu – îi 
răspunse – nici să nu te gândeşti, o astfel de încercare nu o 
poţi suporta, fără să luăm în consideraţie ispitele şi uneltirile 
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diavolului. La prima ispită nu vei găsi acolo pe nimeni care să 
te consoleze în tulburarea în care te va arunca duşmanul”. Dar 
fratele insistă pentru a primi permisiunea. Superiorul, văzând 
că nu poate să-l reţină, se rugă, apoi îl lăsă să plece. Fratele îi 
spuse: “Părinte, îngăduie să-mi fie arătată calea”. Superiorul îi 
dădu doi călugări şi plecară împreună. Merseră o zi, apoi încă 
una. Extenuaţi de căldură, se întinseră pe pământ. În timp ce 
se odihneau puţin,  un vultur  îi  atinse cu aripile şi  se aşeză 
puţin  mai  departe.  Călugării  se  treziră,  văzură  vulturul  şi-i 
spuseră  fratelui:  “Este  îngerul  tău,  ridică-te  şi  urmeaz-o”. 
Fratele  îşi  luă  rămas  bun  şi  ajunse  la  locul  unde  se  afla 
vulturul  care-şi  luă  imediat  zborul  şi  se  aşeză  puţin  mai 
departe. Fratele îl urmă. Vulturul zbură din nou şi se aşeză în 
alt loc, şi tot aşa timp de trei ore. Fratele urmă vulturul până 
când acesta o luă la dreapta şi  dispăru. Fratele îşi  continuă 
drumul şi zări trei palmieri, un izvor şi o grotă. „Iată – strigă -, 
locul pe care mi l-a pregătit Domnul”. Intră şi rămase acolo; 
mânca fructe şi bea apă de la izvor. 
Rămase acolo şase ani fără să vadă pe cineva. Dar într-o zi îi 
apăru diavolul, sub înfăţişarea unui călugăr bătrân care arăta 
teribil. Această vedenie îl înspăimântă pe frate: se prosternă în 
rugăciune. Când se ridică, diavolul îi spuse: “Hai să ne mai 
rugăm frate”. După rugăciune, reluă: “De cât timp eşti aici?”. 
“De şase ani”. “Ah, eu sunt vecinul tău şi până acum patru zile 
n-am ştiut că locuieşti aici. Chilia mea nu este departe. N-am 
ieşit din ea de unsprezece ani, şi abia acum  am aflat că tu eşti 
vecinul meu. Mi-am zis: Hai să merg să-l văd pe acel om al lui 
Dumnezeu şi să vorbim împreună despre mântuirea sufletului. 
Frate, nu ne este de ajutor să rămânem în chilie pentru că nu 
primim Trupul şi Sângele lui Cristos şi eu mă tem că vom fi 
îndepărtaţi de către el dacă stăm departe de aceste mistere; eu 
ştiu, frate, că la trei kilometri de aici există o mănăstire unde 
se află un preot. Să mergem în fiecare duminică, sau dacă vrei 
o  dată  la  două  săptămâni,  să  primi  Trupul  şi  Sângele  lui 
Cristos, şi apoi ne vom întoarcem în chiliile noastre”. Această 
viclenie a diavolului fu bine primită de frate. 
Deci,  duminică diavolul îi  apăru şi-i spuse: “Să mergem,  e 
timpul”. Se duseră la mănăstire şi acolo se afla preotul. Odată 
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intraţi  în  biserică,  începură  să  se  roage.  Dar  atunci  când 
fratele se ridică, nu-l mai văzu pe acela care l-a condus. “Iată, 
îşi spuse, unde-o fi dispărut? Poate a ieşit pentru o nevoie”. 
Aşteptă  un  timp,  dar  nu  veni  nimeni.  Ieşi  să-l  caute,  dar 
negăsindu-l,  îi  întrebă pe fraţii  de la mănăstire: “Unde este 
părintele  cu  care  am  intrat  în  biserică?”  Dar  aceştia  îi 
răspunseră: “N-am văzut pe nimeni în afară de tine”. Atunci 
fratele înţelese că a fost diavolul. “Vezi deci – spuse – de ce 
viclenie s-a folosit  pentru a mă scoate din chilia mea! Dar 
puţin contează, căci am venit pentru un motiv bun: voi primi 
Trupul  şi  Sângele  lui  Cristos  şi  mă  voi  întoarce  în  chilia 
mea”.  La sfârşitul  ceremoniei,  fratele  vru să se  întoarcă în 
chilia sa: dar superiorul mănăstirii îl reţinu: “Nu te vom lăsa 
să pleci înainte de a mânca cu noi”. El nu se întoarse deci în 
chilia sa decât după ce a mâncat. Şi din nou îi apăru diavolul 
sub înfăţişarea unui tânăr laic, care începu să-l măsoare din 
cap până în picioare, spunând: “Dar e chiar el? Nu, e altul.” 
Şi cum tot continuă să-l privească, fratele îl întrebă: “De ce 
mă priveşti aşa?”. “Văd că nu mă mai recunoşti – răspunse 
celălalt.  De  fapt,  după  atâta  timp  e  posibil  să  nu  mă  mai 
recunoşti. Sunt fiul vecinului tatălui tău. Oare nu e acela tatăl 
tău? Mama ta nu se numeşte oare aşa, şi sora ta, şi tu însuţi şi 
servitorii voştri nu sunt cutare şi cutare? Dar sunt trei ani de 
când mama şi sora ta au murit. Tatăl tău a murit şi el acum 
câteva zile şi te-a lăsat moştenitor; a spus: N-ar trebui oare să 
las bunurile mele fiului meu, omul sfânt care a părăsit lumea 
pentru a-l urma pe Dumnezeu? Îi las tot ce-mi aparţine; cel 
care se teme de Dumnezeu şi  ştie  unde este fiul  meu,  să-i 
spună să se întoarcă, să împartă averea mea săracilor pentru 
mântuirea sufletului meu şi al lui. Mulţi au plecat în căutarea 
ta,  dar  nu  te-au  găsit.  Venind  aici  pentru  o  afacere,  te-am 
recunoscut. Ei bine, nu mai întârzia, vino să vinzi totul după 
voinţa  tatălui  tău”.  Fratele  răspunse:  “Nu  e  nevoie  să  mă 
întorc în lume”.  “Dar  dacă nu te întorci  – reluă diavolul – 
atâta avere se va risipi şi va trebui să dai cont. Ce este rău în a 
te  întoarce,  ca un bun administrator,  pentru a da acei  bani 
săracilor şi nefericiţilor? Astfel încât să nu fie risipiţi, între 
curtezani  şi  petrecăreţi.  Cine  te  împiedică  să  vii  să  faci 
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pomană după voia tatălui tău, pentru mântuirea sufletului său 
şi al tău? După aceea te vei vei întoarce în chilia ta. De ce 
zăboveşti?”.
Diavolul  îl  convinse  până  la  urmă  pe  frate  şi-l  trimise  în 
lume. Îl însoţi până în oraş, apoi îl părăsi. Fratele vru să intre 
în casa tatălui său pe care îl credea mort: însă, tatăl ieşi din 
casă chiar în acel moment viu şi sănătos, dar nu-l recunoscu. 
Îl  întrebă:  “Cine  eşti?”.  Tulburat,  fiul  său  nu  ştiu  ce  să 
răspundă, dar pentru că tatăl insistă să afle de unde venea, 
răspunse  confuz:  “Sunt  fiul  tău”.  “De  ce  te-ai  întors?”. 
Ruşinându-se să spună adevărul răspunse: “M-am întors de 
dragul tău: doream să te revăd”. Şi rămase cu el.
Puţin  timp după aceea căzu în  păcatul  desfrâului.  Pedepsit 
aspru de tatăl  lui,  nefericitul  nu se  căi  şi  rămase  în  lume. 
Fraţilor, eu vă spun: călugărul nu trebuie să iasă niciodată din 
chilia  lui  din cauza provocării  cuiva,  orice  ar  fi» (DeF,  n. 
193, p. 211-215).

Sunt cel puţin patru observaţii importante de făcut:
Tânărul în cauză voia să devină călugăr şi să întreprindă 

acest  drum  cu  mare  ardoare,  dar  deziluzionat  de  propria 
datorie  şi  mândru  fiind,  s-a  gândit  că  poate  să  meargă  pe 
acest drum de unul singur: prima greşeală.
- Diavolul  i-a  apărut  sub  înfăţişarea  unei  acvile,  a  unui 
superior  (care  arăta  teribil),  a  unui  tânăr  laic,  dar  tânărul 
călugăr nu şi-a dat niciodată seama de lucrul acesta, deoarece 
sfaturile pe care le primea erau bune (într-adevăr, sugestiile 
celui rău par adesea pozitive). Avea încredere numai în sine 
însuşi  atunci  când  discernea  voinţa  lui  Dumnezeu  şi 
îndrumarea Duhului: a doua greşeală.
- Chiar  şi  superiorul  mănăstirii  a  devenit  instrument  de 
ispită,  favorizând  întoarcerea  celui  rău,  prin  faptul  că  a 
povestit tânărului istoria tatălui mort şi a moştenirii. E ciudat 
faptul că argumentele de a-l scoate din chilie pentru a-l duce 
la rugăciune şi meditaţie erau moral valide. A reflectat singur 
asupra moralităţii propriilor fapte: a treia greşeală.
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- La întoarcerea acasă,  cu toate că a descoperit  că a fost 
înşelat, tânărul nu a fugit departe de lume şi nu s-a întors la 
superiorul  lui,  ci  s-a  lăsat  cuprins  de  incertitudine  şi  nu  a 
reuşit să iasă din capcana în care căzuse. Nu şi-a dat niciodată 
seama că duşmanul era mai viclean decât el: a patra greşeală.

Dacă ar fi rămas în chilia lui, nu i s-ar fi întâmplat toate 
acestea.

La  baza  îndrumării  stă  deci  o  carismă  specială  de 
“slujire”,  departe  de orice formă sau dorinţă  de a  porunci: 
exerciţiul unei  diaconii  (=slujire) pline de iubire pentru fraţi 
de a deveni sfinţi. O participare la misiunea lui Cristos care 
spune:

«Căci însuşi Fiul omului nu a venit să fie servit, ci să  
servească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi» 
(Mc 10, 45).

Îndrumătorul  spiritual  în  cadrul  unei  comunităţi  este 
acela  care  simte  în  lăuntrul  său  dorinţa  de  a  deveni  un 
“slujitor” pentru a menţine tot grupul de fraţi în comuniune 
fraternă.  În  multe  cazuri  ar  fi  oportun  ca  în  comunitatea 
creştină,  funcţiile  de conducere  să  fie  separate  de  cele  ale 
îndrumării, pentru că sunt puţini oamenii „înţelepţi” care au – 
în  mod  echilibrat  –  cele  două  funcţii,  menţinându-le  pe 
amândouă mereu între liniile “slujirii”. Această capacitate de 
a  sluji  fără  a  porunci  este  calitatea  cea  mai  bună  a 
îndrumătorului care are nevoie, însă, de o virtute specială a 
inimii: frica de Dumnezeu. Părintele Paisio spunea:

Agaţă-te  de  un  om care  se  teme  de  Dumnezeu  şi,  stând 
alături de el, vei învăţa şi tu frica de Dumnezeu (Poemen, 
VeD, II, n. 65).

Îndrumătorul  exercită  o  anumită  paternitate  spirituală 
asupra celui îndrumat, dar nu este chiar un adevărat director 
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spiritual şi nu dă lecţii de ordin intelectual; mai degrabă este 
un tată care dă naştere la fii ai lui Dumnezeu, îndrumându-l 
pe  ucenic  până  în  pragul  întâlnirii  cu  Dumnezeu  şi 
pregătindu-i calea, precum Ioan Botezătorul. Când l-a primit 
pe  tânărul  Pacomie,  Palamone,  fondatorul  cenobiţilor 
orientali, îi spuse:

… voi fi gata, în limitele slăbiciunii mele, să sufăr cu tine, 
până ce nu te vei cunoaşte pe tine însuţi (VCP, 10, p. 44).

Despre Sf. Pacomie se va spune mai târziu:

Şi  noi,  deci  şi  toţi  oamenii,  putem  merge  pe  urmele  lui 
Pacomie aşa cum el merge pe urmele sfinţilor… Să murim şi 
să trăim cu acest om, ca să ne conducă direct la Dumnezeu 
(Vita copta di san Pacomio, EMP, Abbazia di Praglia 1981, 
p. 68).

Minunea a avut loc. Să învăţăm de la el.
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VI
«Ieşi din ţara ta…»

(Gn 12, 1)

După  aceea  a  zis  Domnul  către  Avraam:  «Ieşi  din  
pământul tău, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi vino în  
pământul pe care ţi-l voi arăta eu. Şi eu voi ridica din tine un 
popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău şi vei fi  
izvor  de  binecuvântare.  Binecuvânta-voi  pe  cei  ce  te  vor 
binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema, îi voi blestema; şi  
se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului».  
Deci, a plecat Avraam cum îi zisese Domnul, şi s-a dus şi Lot  
cu el. Avraam era însă de şaptezeci şi cinci de ani când a 
ieşit din Haran (Gn 12, 1-4).

Sunt gata să răspund?

Chemarea lui Dumnezeu este mereu învăluită de ceva de 
nepătruns, pentru că în sine conţine o mare doză de mister. Şi 
în această chemare pe care Dumnezeu o face lui  Abraham 
sunt multe elemente care, dacă ne oprim să le analizăm, ne 
tulbură fără îndoială. De ce? Să încercăm să vedem.

Ceea ce ne mişcă imediat este tonul hotărât al chemării: 
«Ieşi din pământul tău, din ţara ta… în ţara pe care ţi-o voi  
arăta».  Dar aceasta este caracteristica tuturor chemărilor lui 
Dumnezeu. Să vedem câteva exemple.

Când  Moise  se  apropie  de  rugul  aprins,  Dumnezeu  îi 
spuse: «Vino dar să te trimit la Faraon, regele Egiptului, ca  
să scoţi pe fiii lui Israel poporul meu, din ţara Egiptului!»  
(Ex 3, 10).

Când  îl  cheamă  pe  Isaia  îi  ordonă:  «Du-te  şi  spune 
poporului acestuia…» (Is 6, 9a). La fel şi lui Ieremia, care se 
temea din cauza vârstei sale fragede:
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Domnul însă mi-a zis: «Să nu zici: Sunt încă tânăr, căci  
la câţi te voi trimite, la toţi vei merge şi tot ce-ţi voi porunci  
vei spune» (Ier 1,7).

Chiar şi pentru Ezechiel ordinul a fost peremtoriu:

Apoi  mi-a  zis:  «Fiul  omului,  mănâncă  ceea  ce  ai  
dinainte, mănâncă această hârtie şi mergi de grăieşte casei  
lui  Israel».  Apoi  Acela  mi-a  zis:  «Fiul  omului,  scoală  şi  
mergi  la casa lui  Israel  şi  spune-le  cuvintele  mele» (Ez 3, 
1.4).

Dumnezeu îi spuse lui Amos:

Şi de la turmă m-a luat Domnul şi mi-a zis: «Du-te şi  
proroceşte în poporul meu Israel!» (Am 7, 15).

După cum se poate observa, în toate aceste pasaje, este 
mereu acelaşi ordin: Du-te!

Deci,  vocaţia  este  un  ordin  de  a  ieşi,  de  a  schimba 
obiceiurile şi modurile de gândire a unei vieţi întregi pentru a 
înfrunta  necunoscutul.  Sf.  Paul declară  acest  lucru aproape 
într-un mod brutal:

…să vă lăsaţi de purtarea din trecut a omului vechi care 
se pierde în urma poftelor înşelătoare (Ef 4, 22).

Îmi dau seama de idolatriile mele cele mai adânci?

Ţara pe care trebuie s-o lăsăm este mereu locul idolatriei 
noastre, deci şi al sclaviei noastre în care lanţurile păcatului 
ne  strâng  şi  ne  umilesc.  Tocmai  aici  fiecare  dintre  noi  a 
învăţat  să  nu  se  iubească  pe  sine,  să  se  dispreţuiască  fără 
încetare. Fiecare dintre noi are Egiptul său.
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Rădăcinile idolatriilor pătrund hotărâtor în inima noastră 
– în carnea noastră, ar spune Sf. Paul – şi sunt mai adânci 
decât  şi-ar  putea  imagina  cineva.  Aceste  rădăcini  şi  aceste 
alipiri  idolatre  mor  foarte  greu;  continuă  să  ne  însoţească, 
precum  paraziţii  nesătui,  pe  tot  drumul  vieţii  noastre.  De 
aceea nu putem ajunge în acel  «pământ roditor şi larg… în 
ţara unde curge miere şi lapte» (Ex 3, 8), dacă nu ne hotărâm 
dinainte să înfruntăm un lung deşert de luptă şi de sacrificiu, 
adică “lupta spirituală”.

La această constatare a ajuns Biserica, care în Gaudium 
et Spes afirmă: «Întreaga istorie a oamenilor e străbătută de o 
bătălie  aprigă  împotriva  puterilor  întunericului;  aceasta  a 
început  de la  origini  şi  va dura,  după cum spune Domnul, 
până în ziua de apoi. Prins în această înfruntare, omul trebuie 
să  lupte  necontenit  pentru  a  adera  la  bine,  şi  nu-şi  poate 
dobândi unitatea lăuntrică decât cu mari eforturi, cu ajutorul 
harului lui Dumnezeu» (n. 37).

În  viaţa  noastră  Ţara  Promisă  este  constituită  din 
atingerea înţelepciunii biblice sau chiar din aceea pe care o 
putem  numi  “îneţelpciune-sfinţenie”.  În  această  lungă 
călătorie,  pe  care  Domnul  ne  cheamă  s-o  parcurgem,  nu 
există nici un punct pe care noi am fi putut să-l prevedem sau 
să-l programăm anticipat, pentru că nu este un traseu pregătit 
de o agenţie turistică; nu sunt hărţi stradale, nici indicatoare, 
şi  nici  măcar  diguri  de  protecţie  deasupra  podurilor  şi 
viaductelor;  dimpotrivă,  dacă ne gândim bine,  nu sunt nici 
măcar drumuri construite deja. Mergând, construieşti fără să 
cunoşti detaliile traseului. Mergi împins doar de Duhul Sfânt.

Ascult mereu cu docilitate vocea lui Dumnezeu?

Totuşi,  în  această  călătorie,  întunecată  şi  luminoasă  în 
acelaşi  timp,  nu  ne  lipseşte  nimic,  avem  totul,  pentru  că 
Duhul  Sfânt  este  cu  noi  atât  ziua,  cât  şi  noaptea.  El  este 
pentru  noi  ghidul  iubitor  şi  înţelept,  capabil  să  ne  facă  să 
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înfruntăm infailibil orice dificultate a drumului, exact cum îşi 
conducea Dumnezeu poporul său prin deşert:

Iar Domnul mergea înaintea lor: ziua în stâlp de nor,  
arătându-le calea, iar noaptea în stâlp de foc, luminându-le,  
ca să poată merge şi ziua şi noaptea. Şi n-a lipsit stâlpul de  
nor,  ziua,  nici  stâlpul  de foc,  noaptea dinaintea  poporului  
(Ex 13, 21-22).

Însă trebuie să-l înţelegem pe acest îndrumător atât  de 
preţios şi să ştim să-l acceptăm în acelaşi spirit în care un orb 
acceptă să fie călăuzit de mâna aceluia care vede, punându-şi 
astfel  încrederea  în  ochii  însoţitorului  său.  În  drumul 
spiritual, noi suntem orbi şi Duhul Sfânt este singura lumină a 
ochilor  noştri.  Cu  toate  acestea,  oricât  am fi  de  siguri  de 
blândeţea şi înţelepciunea lui, inima noastră – idolatră încă şi 
înspâimântată de rănile proprii – nu primeşte solicitările lui 
delicate fără să opună obstacole şi rezistenţe de orice tip.

Deci,  drumul  sub  călăuzirea  Duhului  Sfânt  este  într-
adevăr  o  aventură,  pentru  că  Duhul  nu  suprimă  libertatea 
omului,  ci  lucrează  fără  încetare  pentru  a-l  elibera  de 
condiţionările datorate idolatriei. Sf. Paul, puternic şi hotărât 
ca întotdeauna, afirmă:  Căci Domnul este Spiritul, iar unde 
este Spiritul Domnului este libertate (2Cor 3, 17).

Când Duhul începe să cucerească, puţin câte puţin, inima 
credinciosului, acesta devine tot mai conştient şi responsabil 
de propriile acţiuni. Părintele Alonio spunea:

Dacă omul vrea, ajunge de dimineaţă până seara la măsura lui 
Dumnezeu (Alonio, VeD, I, n. 3).

Este necesar deci să ne dispunem pentru a primi suflul 
Duhului cu o deschidere foarte docilă a inimii; atunci drumul 
nostru va fi sigur. Îndrumătorul spiritual nu are datoria de a-l 
îndoctrina pe cel  îndrumat,  dimpotrivă trebuie  să fie foarte 
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atent, să nu-i sugereze ideile proprii, care ar tinde să-l facă să 
devină o fotocopie a  sa;  trebuie  să-l  ajute în schimb să se 
elibereze  de  propriile  tensiuni  şi  să  alunge  din  minte 
gândurile obsesive.

Sigur că e necesar să practicăm cu atenţie şi ascultarea 
pentru a renunţa la propria voinţă, dar nu pentru a o înlocui 
cu cea a îndrumătorului; trebuie să favorizăm mai curând tot 
ceea ce constrânge voinţa dominată de omul vechi să cedeze 
poruncii voinţei omului nou renăscut din Duhul Sfânt. Numai 
aşa discipolul va învăţa să asculte vocea lui Dumnezeu care 
vorbeşte în inima lui şi să înveţe cum să asculte cu adevărat 
de voinţa sa: acesta este adevăratul drum spiritual. 

Cât  sunt  de  dispus  să  perseverez  în  a-l  întâlni  pe 
Dumnezeu?

Dumnezeu ne împinge să intrăm nu numai într-un deşert 
de  luptă  şi   sacrificiu,  ci  şi  într-un  spaţiu  de  linişte,  de 
reculegere  şi  meditaţie,  în  care  trebuie  să  ne  oprim;  nu-l 
putem traversa într-o clipă,  pentru că este reflecţia  care ne 
permite  să  înţelegem  adevăratele  valori  ale  vieţii  noastre 
spirituale. În  Dialogul bătrânilor cu privire la gânduri, una 
din întrebări se referă tocmai la deşert şi este foarte interesant 
să ascultăm răspunsul:

«Este bine să trăieşti în deşert?».
«După ce pentru fiii lui Israel au încetat asupririle Egiptului şi 
locuiau în corturi, ei au înţeles cum trebuiau să se teamă de 
Dumnezeu.  Într-adevăr,  corăbiile  distruse  de  furtună  în 
mijlocul mării rămân inutile, dar când ajung în port, realizează 
comerţul lor. Aşa este şi cu omul: dacă nu rezistă într-un loc, 
nu  poate  să  cunoască  adevărul,  deoarece  Dumnezeu  a  ales 
reculegerea mai presus de orice virtute. Într-adevăr, stă scris: 
Asupra cui îmi voi opri privirea, dacă nu asupra omului blând  
şi  recules  şi  care  tremură la  cuvintele  mele?» (Dialogo di  
Anziani, VeD, II, n. 21, p. 270).
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În  această  fază  pe  care  sufletul  o  parcurge,  virtutea 
indispensabilă – pe care trebuie s-o cerem cu insistenţă de la 
Dumnezeu – este perseverenţa, pentru că după puţin timp în 
faţa  normalelor  eşecuri  din  viaţa  de  zi  cu  zi  se  trezeşte 
imprevizibil  dorinţa  de  schimbare.  Cel  îndrumat  şi 
îndrumătorul se tem de situaţiile de stagnare, deci caută să 
iasă din lumea interioară pentru a o încerca pe cea a acţiunii 
şi a activismului. În acest moment este necesar să ne amintim 
şi  să  înţelegem  una  din  maximele  cele  mai  renumite  ale 
Părinţilor deşertului:

Un bătrân spuse: «Dacă eşti într-un loc şi încerci să faci 
ceva bun, dar nu reuşeşti, să nu crezi că ai putea reuşi în altă 
parte.» (Dal manoscritto Coislin, VeD, II, n. p. 245).

Cu toţii suntem chemaţi să trecem prin această situaţie, 
dar  tocmai  aici  Dumnezeu ne aşteaptă  pentru a ne face să 
întâlnim sfinţenia lui şi s-o mărim pe a noastră.

Formarea spirituală a unui fiu al lui Dumnezeu nu are 
nici  o  legătură  cu  formarea  culturală  a  unei  persoane  din 
lume.  Este  un  traseu  care  urmează  căile  misterioase  ale 
suflului Duhului. Isus îi spune lui Nicodim:

«Adevărat, adevărat îţi  spun: nimeni dacă nu se naşte  
din  apă  şi  din  spirit,  nu  poate  intra  în  Împărăţia  lui  
Dumnezeu.  Cei  născut  din  trup,  trup  este,  iar  ceea  ce-i  
născut  din Spirit,  Spirit  este.  Să nu te  miri  că ţi-am spus: 
Trebuie să vă naşteţi din nou. Vântul suflă unde vrea; îi auzi  
freamătul, dar nu şti nici de unde vine, nici încotro se duce.  
Tot astfel e şi cu oricine este născut din Spirit» (In 3, 5-8).

Un îndrumător spiritual  trebuie să-şi amintească mereu 
că nu el este cel care-l formează pe ucenic: datoria lui este 
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numai aceea de a-l pregăti să primească lecţiile date de un 
altul: Duhul Sfânt, adevăratul maestru interior. 

De  fiecare  dată  când  vom  căuta  să  privim  lucrarea 
Duhului din punct de vedere uman şi raţional, aceasta ne va 
apărea  mereu  ca  lucrarea  unui  maestru  care  ne  derutează. 
Într-adevăr,  întrucât  trebuie  să  ne  formeze  pentru  o 
înţelepciune  care  nu este  din  această  lume,  nu poate  urma 
căile raţiunii umane şi ale schemelor “raţionale” ale culturii 
noastre. Deseori rămânem surprinşi de intermediarii  ciudaţi 
pe  care-i  foloseşte  Duhul  şi  pe  care  numai  umilinţa  ne 
permite să-i acceptăm. 

Părintele Moise veni într-o zi să scoată apă din fântână şi-l 
găsi pe părintele Zaharia în rugăciune lângă fântână şi Duhul 
lui Dumnezeu se odihnea peste el (Zaharia, VeD, I, n. 2).

Aşa povestesc Părinţii, dar această viziune în mintea lui 
Moise a avut consecinţe, în ciuda faptului că Zaharia era mult 
mai tânăr decât el:

Într-o zi părintele Moise îi ceru fratelui Zaharia: «Spune-mi 
ce  trebuie  să  fac?».  Dar  acesta  se  aruncă  la  pământ  la 
picioarele  lui,  spunând:  «Părinte,  tu  mă  întrebi  pe  mine?». 
«Crede-mă, fiul meu Zaharia – spuse bătrânul -, am văzut pe 
Duhul Sfânt coborând asupra ta; de aceea sunt constrâns să te 
întreb». Atunci Zaharia, dându-şi jos capuciul de pe cap, îl 
puse  sub  picioare  şi-l  călcă  spunând:  «Dacă  omul  nu  este 
călcat în picioare, nu poate fi călugăr» (Zaharia,  VeD, I, n. 
3).

Reflectând cu atenţie descoperim că în drumul spiritual 
ucenicul  retrăieşte  tocmai  aceeaşi  stare  ca  Moise,  care  se 
adresează poporului la sfârşitul lungii călătorii, exclamând:

… să nu se mândrească inima ta şi să nu uiţi pe Domnul  
Dumnezeul tău; Care te-a scos din Egipt,  din casa robiei,  
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Care te-a povăţuit  prin pustiul  cel  mare şi  groaznic,  unde 
sunt şerpi veninoşi, scorpioni şi locuri arse de soare şi fără 
de apă; Care a scos pentru tine izvor din stâncă de cremene,  
te-a hrănit în pustiu cu mana pe care tu n-o cunoşteai şi n-o  
cunoşteau  nici  părinţii  tăi,  ca  să  te  smerească  şi  să  te  
încerce, ca să-ţi facă bine în viitor (Dt 8, 14-17a).

Şi chiar este adevărat: nu ne-a lipsit niciodată nimic.
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VII
«Sufletul meu preamăreşte pe Domnul…»

(Lc 1, 46)

Atunci  Maria  zise:  «Sufletul  meu  îl  preamăreşte  pe  
Domnul,  iar  spiritul  meu  tresaltă  pentru  Dumnezeu,  
Mântuitorul meu, căci a privit  la umilinţa servitoarei  sale.  
Iată dar, de acum mă vor ferici toate generaţiile căci mari  
lucruri  a  înfăptuit  pentru  mine  Cel  Puternic.  Sfânt  este 
numele lui, iar milostivirea lui este din generaţie în generaţie  
asupra celor care se tem de el.  A înfăptuit  cu putere prin  
braţul său: i-a spulberat pe cei semeţi în cugetul inimii lor; i-
a răsturnat pe cei puternici de pe tronuri şi i-a înălţat pe cei  
umili. Pe cei flămânzi i-a umplut de bunuri, iar pe avuţi i-a  
îndepărtat cu mâna goală» (Lc 1, 46-53).

Mă comport în mod demn de vocaţia mea?

Întâlnirea  dintre  Maria  şi  Elisabeta,  amândouă  în 
aşteptarea unui fiu, este un eveniment extraordinar: cele două 
femei,  bogate  în  credinţă  şi  în  ascultarea  Cuvântului  lui 
Dumnezeu, înţeleg - sub acţiunea Duhului Sfânt - că timpul 
mântuirii este inaugurat de cele două creaturi care trăiesc în 
ele şi încep să profeţească. Printre altele, Ioan, încă din sânul 
matern este martor al venirii lui Isus şi Elisabeta recunoaşte 
în  Maria,  care  abia  zămislise,  chiar pe «mama  Domnului  
meu» (Lc 1, 43).

Deci,  cele  două  femei  sunt  pătrunse  în  conştiinţă  de 
chemarea lor: au fost alese de Dumnezeu pentru a schimba 
cursul istoriei; prin ele e gata să ia fiinţă o altă lume, care va 
însemna  sfârşitul  nedreptăţii  şi  venirea  Împărăţiei.  Această 
conştientizare că au fost alese de Domnul pentru un plan atât 
de  extraordinar,  umple  de  bucurie  inima  celor  două 
protagoniste:  Maria  izbucneşte  în  rugăciunea  de  laudă 
Magnificat.

58



Acelaşi  eveniment  se  întâmplă  de  fiecare  dată  când 
Dumnezeu  cheamă.  Chemarea  lui  este  mereu  rodul  unei 
alegeri foarte libere: Domnul alege pe cineva pentru a împlini 
o  operă  cu  totul  specială  în  planul  său  de  mântuire  şi  în 
destinul  poporului  său.  Această  vocaţie  este  un  eveniment 
foarte  important  pentru  că  este  destinat  să  aducă  mult  rod 
pentru Împărăţia  cerurilor.  Isus,  adresându-se alor  săi,  ne-a 
lăsat acest mesaj profund şi entuziast:

Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi şi v-am 
pus ca să mergeţi şi să daţi rod, iar rodul vostru să rămână 
(In 15, 16).

Alegerea  făcută  de  Dumnezeu  nu  este  deci 
întâmplătoare,  ci foarte pregătită.  Evanghelia lui Marcu, de 
exemplu, ne povesteşte detaliat cum Isus i-a ales pe apostoli: 

Şi se urcă pe munte şi chemă pe cei pe care îi voia, iar  
ei se duseră la el. Şi puseră doisprezece ca să fie cu el, să-i  
trimită să predice şi să aibă putere de a izgoni demoni (Mc 3, 
13-15).

Chemarea este deci un moment de exaltare şi tulburare 
în  acelaşi  timp,  pentru  că  în  vocaţie  sunt  două  elemente 
extraordinare:  în primul rând este faptul că Dumnezeu este 
cel care cheamă; în al doilea rând este faptul că o face pentru 
a împlini  lucruri  minunate,  sub călăuzirea lui  şi cu puterea 
lui. De aceea Maria exprimă foarte bine înţelegerea măreţiei 
vocaţiei  sale  şi,  plină  de  recunoştinţă,  tresaltă  în  spirit  de 
bucurie şi uimire:

«Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul… căci a privit  
la  umilinţa  slujitoarei  sale… Căci  mi-a făcut  lucruri  mari  
Cel Atotputernic» (Lc 1, 46.48.49).

59



La  originea  vocaţiei  stă  deci  o  alegere  divină,  iar  la 
capătul  ei  mereu  o  voinţă  divină  de  îndeplinit.  De  aceea 
chemarea lui Dumnezeu adaugă ceva important, atât alegerii, 
cât  şi  misiunii.  Vocaţia  este  deci  o  chemare  personală, 
adresată conştiinţei celei mai profunde a individului; impactul 
ei  este  atât  de  puternic,  încât  tulbură  nu  numai  condiţiile 
externe ale celui chemat, ci însăşi  existenţa lui; ea îl atinge în 
punctul cel mai profund al inimii, transformându-l şi făcând 
din el alt om. De aceea Sf. Paul le spune Efesenilor:

Vă îndemn aşadar,  eu,  prizonierul  în  Domnul,  să  fiţi  
vrednici prin purtarea voastră de chemarea de care aţi avut 
parte (Ef 4, 1).

Care va fi noul meu nume?

Acest aspect personal al vocaţiei este explicat foarte bine 
în  Biblie  atunci  când  Dumnezeu  pronunţă  numele  celui 
chemat. Cu siguranţă aşa se întâmplă când Domnul vorbeşte 
cu  Avraam,  “prietenul  lui  Dumnezeu”:  «Nu  te  teme, 
Avraame,  că eu sunt  scutul  tău şi  răsplata ta  va fi  foarte  
mare» (Gn 15, 1);

şi în altă parte:

«Avraame, Avraame!». Iar el i-a răspuns: «Iată-mă!».  
Şi Dumnezeu i-a zis: «Ia pe fiul tău, pe Isac, pe singurul tău  
fiu,  pe  care-l  iubeşti,  şi  du-te  în  pământul  Moria  şi  adu-l  
acolo ardere de tot pe un munte pe care ţi-l voi arăta eu» 
(Gn 22, 1-2).

Şi Moise se aude chemat pe nume:

Iar dacă a văzut Domnul că se apropie să privească a  
strigat la el Domnul din rug şi a zis: «Moise! Moise!». Şi a  
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răspuns:  «Iată-mă,  Doamne!».  Şi  Domnul  a  zis:  «Nu  te  
apropia!  Ci  scoate-ţi  încălţămintea  din  picioarele  tale,  că  
locul pe care calci este pământ sfânt!» (Ex 3, 4-5).

Dumnezeu  vorbeşte  cu  profetul  Ieremia:  «Ce  vezi,  
Ieremia?» (Ier 1, 11). La fel şi cu Amos:  Domnul îmi zise:  
«Ce vezi, Amos?» (Am 7, 8).

Uneori,  pentru  a  indica  mai  bine  luarea  în  posesie  a 
omului şi schimbarea existenţei, care-i este cerută de vocaţia 
însăşi, Dumnezeu schimbă numele celui ales. I se adresează 
lui Avram şi îi dă un nume nou: 

«Şi nu te vei mai numi Avram, ci Avraam va fi numele  
tău, căci am să te fac tatăl multor popoare» (Gn 17, 5).

La  fel  se  schimbă  şi  numele  lui  Iacob,  nepotul  lui 
Avraam:

Şi l-a întrebat Acela: «Care îţi este numele?» Şi el a zis:  
«Iacob». Zisu-i-a Acela: «De acum nu-ţi va mai fi  numele  
Iacob,  ci  Israel  te  vei  numi,  pentru  că  te-ai  luptat  cu 
Dumnezeu şi cu oamenii şi ai ieşit biruitor!» (Gn 32, 28-29).

Dumnezeu dă un nume nou oraşului Sion: …te vor 
chema  pe  tine  cu  un  nume  nou,  pe  care-l  va  rosti  gura  
Domnului  (Is 62, 2). Mai apoi, Isus va da un nume nou lui 
Simon,  înainte  de  a-i  încredinţa  mandatul  său  de  cap  al 
Bisericii:

«Ferice de tine,  Simon (=trestie)  fiul lui Iona, căci nu  
carnea  şi  sângele  ţi-au  dezvăluit  aceasta  (nu  ai  descoprit 
acest adevăr prin puteri omeneşti),  ci Tatăl meu care este în  
ceruri. Eu la rându-mi îţi  zic: Tu eşti Petru (=piatră)  şi pe 
această piatră voi zidi Biserica mea» (Mt 16, 17-18).
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Dumnezeu  aşteaptă  de  fiecare  dată  un  răspuns  la 
chemarea sa, o adeziune conştientă de credinţă şi de ascultare 
pentru a duce la îndeplinire planul pe care l-a pregătit pentru 
fiecare  creatură.  Un  lucru  este  sigur:  iniţiativa  este  a  lui 
Dumnezeu şi ne-a plănuit pentru o misiunea atât de mare şi 
plină  de  glorie.  Tocmai  referitor  la  această  misiune, 
Dumnezeu a ales pentru noi un nume nou, legat de misiune şi 
de valoarea ei în planul de mântuire al lui Dumnezeu: 

Cine  are  urechi,  să  audă  ceea  ce  Spiritul  spune  
Bisericilor! Biruitorului îi voi da mana ascunsă, şi îi voi da o  
piatră albă, iar pe piatră scris un nume nou, pe care nimeni  
nu-l cunoaşte decât acela care-l primeşte (Apoc 2, 17).

Fiecare discipol nou şi-a primit deja numele şi împreună 
cu el şi misiunea.

Ce cred despre chemarea mea?

Alegerea lui Dumnezeu este un mister care învăluie toată 
existenţa  celui  chemat.  Avram  nu  ştie  ceea  ce-i  va  cere 
Dumnezeu să facă, şi cu siguranţă nici Maria nu înţelege pe 
deplin tot ceea ce se întâmplă în viaţa ei. Cu toate acestea, 
chiar dacă persoanele sunt atât de diferite, au ceva în comun: 
ascultă de voinţa lui Dumnezeu fără să pună obstacole. Într-
adevăr, pentru a asculta nu e nevoie să înţelegi, ci să iubeşti. 
Alegerile lui Dumnezeu urmează infinita lui înţelepciune, iar 
planurile  lui  de  milostivire  sunt  pentru  noi  de  neînţeles, 
precum scrie profetul Isaia:

… gândurile  Mele  nu  sunt  gândurile  voastre  şi  căile  
Mele nu sunt căile voastre, zice Domnul. Şi cât de departe  
sunt cerurile de pământ, aşa de departe sunt căile Mele de  
căile voastre şi cugetele Mele de cugetele voastre  (Is 55, 8-
9).
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Credinciosul  acceptă  această  realitate  numai  pentru 
faptul că se încrede pe deplin în Dumnezeu, de aceea acceptă 
să-i încredinţeze viaţa întreagă. În fond, ce altceva înseamnă 
a  avea  credinţă  în  Dumnezeu?  Sf.  Augustin,  ager  ca 
întotdeauna, comentează:

Chiar dacă alegerea lui Dumnezeu… ar putea fi înţeleasă de 
cineva, trebuie să admit că eu nu o înţeleg. Nu pot să găsesc 
nici un criteriu de aplicat pentru a hotărî cine trebuie să fie 
ales şi mântuit prin har. În mod instinctiv, l-aş alege pe cel 
mai inteligent sau cu mai puţine păcate, sau pe amândoi: aş 
adăuga, presupun, pe cel care are o formare mai solidă. Dar, 
îndată  ce  m-aş  hotărî,  el  ar  râde  de  mine  cu  lacrimi 
(AUGUSTIN DIN IPPONA, A Simpliciano, 1, 2).

Totuşi  acceptarea  alegerilor  Domnului  devine  uşoară 
numai când inima credinciosului – care trăieşte într-o relaţie 
profundă cu el – e convinsă că Dumnezeu alege în baza unui 
criteriu  înţelept  născut din iubirea sa faţă de omul chemat, 
chiar şi atunci când omul nu înţelege scopul. Atitudinea celui 
chemat este aceea a unei ascultări simple şi totale, pentru că 
recunoaşte  domnia  absolută  a  lui  Dumnezeu  asupra  vieţii 
sale. Sf. Augustin mai spune:

Eu, cel pe care tu îl vezi prin harul lui Dumnezeu ca episcop 
al tău, am venit de mic copil în acest oraş. Am făcut ceea ce 
am putut pentru a căuta mântuirea,  prestând mai  degrabă o 
muncă umilă decât să fiu în pericolul unei funcţii înalte. Dar 
un sclav nu poate contrazice pe Stăpânul  său.  Am venit  în 
acest oraş pentru a vedea un prieten. Mă simţeam în siguranţă, 
pentru că acest loc avea deja un episcop. Am fost înlănţuit. 
Am  fost  hirotonit  preot  şi  aşa  am  devenit  episcopul  tău 
(AUGUSTIN DIN IPPONA, Discorsi, 355, 2).

Trebuie să precizăm că dacă cel îndrumat nu are inima 
cel puţin orientată în această direcţie, nu este posibil să pună 
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în practică nici o îndrumare spirituală. Dacă, într-adevăr, în el 
nu  există  conştiinţa  propriei  chemări,  cu  siguranţă  nu  va 
exista  nici  o  ascultare  docilă  la  voinţa  lui  Dumnezeu  şi 
fiecare efort al îndrumătorului este destinat eşecului.

Este viaţa mea consacrată cu bucurie  lui Dumnezeu?

Deci, la baza tuturor lucrurilor trebuie să stea bineînţeles 
un alt element: iubirea pentru Domnul. Nu se poate răspunde 
propriei chemări, dacă în inimă nu se află măcar o scânteie 
din  acel  foc  de  iubire  a  lui  Dumnezeu,  care  nelinişteşte 
sufletul  până ce acesta îi  răspunde.  Sfânta Scriptură spune: 
«care din noi poate să îndure focul mistuitor?» (Is 33, 14).

De aceea, pentru a putea începe drumul îndrumării, este 
necesar  să  se  facă  mai  întâi  un  discernământ  profund  şi 
serios:  există  condiţii  pentru  a  începe  marea  aventură  sub 
acţiunea Duhului Sfânt? Am în mine o astfel de iubire pentru 
Dumnezeu, încât să-i dăruiesc toată viaţa mea pentru a face 
voinţa lui? Această consacrare mi-ar deschide calea pentru a 
face primii paşi în itinerariul meu spiritual şi aş putea începe 
să mă simt un discipol care începe aventura.

Am  început  acest  capitol  citând  cântul  de  bucurie  al 
Mariei şi este frumos să încheiem cu o altă cântare plină de 
jubilare  şi  iubire,  scrisă  de  Sf.  Augustin,  îndrăgostit  cu 
siguranţă de Dumnezeu, dar şi copleşit de bucuria crescândă 
că a fost chemat. Cred că acesta ar fi testul pentru a verifica 
chemarea oricărui candidat la îndrumare; într-adevăr, nu vom 
reuşi  să  intrăm în  această  aventură  a  lui  Dumnezeu,  dacă 
inima nu va fi acordată cu aceste note. Dacă interiorul meu ar 
rămâne rece şi nu ar vibra de o iubire de acest tip, fără să se 
înflăcăreze  la  aceste  cuvinte,  poate  e  mai  bine  să  amân 
drumul de formare.

Te  iubesc,  Doamne,  cu  o  cunoştinţă  sigură  şi  deloc 
îndoielnică. Ai străpuns inima mea prin Cuvântul tău, iar din 
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clipa  aceea  te-am  iubit.  Dar  iată  că,  totuşi,  şi  cerul,  şi 
pământul şi toate cele care se află în ele, de peste tot, îmi spun 
să te iubesc şi nu încetează să o spună tuturor, pentru ca ei să 
nu se mai poată dezvinovăţi că nu te iubesc. Mai adâncă va fi 
îndurarea ta faţă de cel de care te-ai îndurat şi vei arăta multă 
îndurare pentru cel faţă de care te-ai arătat îndurător. Dacă nu 
ar fi aşa, cerul şi pământul ar rosti laude către tine unor urechi 
surde.
Dar  ce  iubesc,  de  fapt,  atunci  când iubesc? Nu frumuseţea 
corpurilor sau gingăşia lor trecătoare, nu strălucirea luminii, a 
acestei lumini atât de prietenoase faţă de ochii mei, nu suavele 
melodii ale feluritelor cântări, nici mireasma dulce a florilor, a 
parfumurilor  şi  a  balsamurilor,  nu mana cerească şi  mierea, 
nici  membrele  făcute  pentru  îmbrăţişări  trupeşti,  nu  toate 
acestea le iubesc eu atunci când îl iubesc pe Dumnezeul meu. 
Şi totuşi iubesc un anume fel de lumină şi un anume fel de 
glas,  o  anume  mireasmă,  o  anume  hrană  şi  o  anume 
îmbrăţişare  atunci  când  îl  iubesc  pe  Dumnezeul  meu;  sunt 
lumina,  glasul,  mireasma,  hrana  şi  îmbrăţişarea  omului 
lăuntric, care se află în mine acolo unde pentru sufletul meu 
străluceşte o lumină care nu are hotar, unde răsună o melodie 
care nu piere în timp, unde se răspândesc miresme pe care nu 
le  împrăştie  suflarea  vântului,  unde  se  poate  gusta  dintr-o 
hrană pe care lăcomia nu o micşorează niciodată şi unde se 
înlănţuie îmbrăţişări pe care împlinirea dorinţei nu le desface 
niciodată.  Iată  ce  iubesc  eu  atunci  când  îl  iubesc  pe 
Dumnezeul meu (AUGUSTIN DIN IPPONA,  Confesiuni,  X, 
VI, 8, pag. 208).
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VIII
«Cei ce trăiesc potrivit trupului…»

(Rom 8, 8)

Cei ce trăiesc potrivit trupului la ale trupului cugetă, iar  
cei  ce trăiesc potrivit  Spiritului  la  cele  ale Spiritului,  căci  
pornirea  trupului  este  moarte,  pe când pornirea Spiritului  
este  viaţă  şi  pace.  De  aceea  pornirea  trupului  îi  este  
potrivnică  lui  Dumnezeu,  deoarece  nu  se  supune  legii  lui  
Dumnezeu, nici nu o poate face. Iar cei trupeşti nu-i pot fi pe  
placul lui Dumnezeu.

Voi însă nu sunteţi  trupeşti,  ci  spirituali,  de vreme ce  
Spiritul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu  
are  Spiritul  lui  Cristos,  acela  nu  este  al  lui.  Dacă  însă  
Cristos este în voi,  trupul,  ce  e drept,  este mort,  datorită  
păcatului, dar Spiritul este plin de viaţă, datorită dreptăţii.  
Iar dacă Spiritul  Aceluia care l-a înviat  pe Isus din morţi  
locuieşte în voi, Acela care l-a înviat din morţi pe Cristos  
Isus  le  va  da  viaţă  şi  trupurilor  voastre  muritoare,  prin 
Spiritul său, care locuieşte în voi.

Aşadar,  fraţilor,  nu  trupului  îi  suntem  datori,  ca  să  
trăim potrivit trupului, căci dacă trăiţi potrivit trupului, veţi  
muri.  Dacă  însă,  cu  ajutorul  Spiritului,  veţi  ucide  faptele  
trupului, veţi trăi.

Toţi  cei  duşi  de  Spiritul  lui  Dumnezeu  sunt  fiii  lui  
Dumnezeu. Voi doar nu aţi primit un spirit de sclavie, ca din 
nou să fiţi cu teamă, ci aţi primit Spiritul înfierii, prin care  
strigăm:  “Abba!  Tată!”.  Spiritul  însuşi  dă  mărturie  
împreună cu spiritul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.  
Dar dacă suntem copii, suntem şi moştenitori, moştenitori ai  
lui Dumnezeu şi conmoştenitori ai lui Cristos, de vreme ce cu  
El  suferim,  ca  împreună  cu  El  să  ajungem la  mărire.  Eu  
socot că suferinţele timpului de faţă nun se pot măsura cu  
mărirea viitoare ce se va dezvălui în noi (Rom 8, 5-18).
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Înţeleg importanţa îndrumării spirituale?

Primul  obstacol  în  viaţa  creştină,  pe  care  credinciosul 
trebuie să-l ia în consideraţie în mod serios, este constituit din 
ceea  ce  Sfânta  Scriptură  defineşte  prin  termenul  trup.  În 
paragraful extras din Scrisoarea către Romani, Sf. Paul face o 
extraordinară descriere amănunţită despre ceea ce înseamnă 
viaţa creştină, conştient că se află mereu la o răscruce care-l 
constrânge la o alternativă: trebuie să aleagă deoarece

…pornirea  trupului  este  moartă,  pe  când  pornirea 
Spiritului  este viaţă şi pace (Rom 8, 6).

Când  expune  acest  gând  Romanilor,  Paul,  mare 
cunoscător  al  Scripturii,  crescut  la  şcoala  lui  Gamaliel,  nu 
putea  să  nu  amintească  un  pasaj  renumit  extras  din 
Deuteronom, în care Dumnezeu prezintă poporului, cu multă 
insistenţă, cererea de a-şi converti inimile:

«Ca  martori  înaintea  voastră  iau  astăzi  cerul  şi  
pământul:  viaţă  şi  moarte  ţi-am  pus  eu  astăzi  înainte,  şi  
binecuvântare  şi  blestem.  Alege  viaţa  ca  să  trăieşti,  tu  şi  
urmaşii tăi» (Dt 30, 19).

Paul  îşi  pune  o  întrebare  foarte  serioasă:  ce  înseamnă 
viaţa  creştină  în  experienţa  lui  cea mai  profundă?  Prezintă 
apoi tot ceea ce înseamnă Duhul pentru viaţa credinciosului şi 
conchide, afirmând că Duhul Tatălui şi al Fiului, după ce a 
sălăşluit  în  sufletul  fiecărui  creştin,  devine  izvor  veşnic  al 
întregii vieţi spirituale. De aceea Duhul Sfânt este nu numai 
sufletul Bisericii, ci şi puterea unei transformări progresive şi 
continue  care  se  va  sfârşi  numai  prin  învierea  glorioasă  a 
trupului. În acest context de neîncetată creştere se inserează 
necesitatea îndrumării spirituale. Povestesc Părinţii sirieni:
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Părintele Banè îl întreabă într-o zi pe părintele Avraam: «Un 
om care  a  devenit  ca  Adam în  paradis,  mai  are  nevoie  de 
sfaturi?» Acesta îi răspunse: «Da, Banè, pentru că dacă Adam 
ar fi cerut sfatul îngerilor: “Trebuie să mănânc fructul acestui 
copac?”,  ei  i-ar  fi  răspuns:  “Nu”.» (Apophtegmata Patrum, 
text  copt,  în Patericon  Aetiopice  interpretatus  est  Victor  
Arras o.f.m., Louvain 1967, n. 246).

Aici se inserează deci marea responsabilitate  a aceluia 
care trebuie să înveţe pe alţii să asculte vocea lină şi suavă a 
Duhului, care vorbeşte în adâncul inimii. De aceea cine nu a 
trăit experienţa de a fi îndrumat, cu siguranţă nu va fi în stare 
să fie îndrumător. Părinţii sirieni povestesc astfel: 

Un  bătrân  văzu,  aşezat  printre  fraţi,  un  frate  care  învăţa 
lucruri necunoscute de el şi îi spuse: «Cum poţi umbla printr-
o  ţară  care  nu  este  a  ta?»  (E.A.  WALLIS  BUDGE,  The 
Paradise of the Holy Fathers, Londra 1907, II, p. 349).

Cu  alte  cuvinte,  pentru  îndrumare  nu  este  de  ajuns 
carisma, este necesară şi experienţa.

Sunt hotărât să înfrunt drumul dur al sfinţeniei?

În  capitolul  al  cincilea  din  Scrisoarea  către  Galateni, 
Sfântul Paul se adresează cu tristeţe fiilor săi dragi şi le atrage 
cu hotărâre atenţia:

Eu zic dar: lăsaţi-vă duşi de Spirit, şi nu veţi îndeplini  
dorinţele cărnii, căci trupul doreşte împotriva Spiritului, iar 
Spiritul împotriva trupului. Acestea sunt potrivnice între ele,  
aşa încât voi nu faceţi cea ce aţi vrea (Gal 5, 16-17).

În fiecare credincios se formează deci o rană inevitabilă, 
sau mai bine spus o serie de lovituri şi confuzii care se nasc 
din tensiunea Spirit-trup. Acest limbaj – să luăm aminte – are 
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o  valoare  mare,  pentru  că  nu  s-a  născut  dintr-o  invenţie 
teologico-literară a lui Paul, ci aparţine lui Isus însuşi, care în 
ceasul greu din Ghetsemani exclamă:

Vegheaţi  şi  vă  rugaţi,  ca  să  nu  intraţi  în  ispită,  căci  
sufletul este plin de avânt, dar trupul este slab (Mt 26, 41).

Viaţa  fiecărui  credincios  este  formată  din  tensiuni  şi 
lupte fără sfârşit. Încă de la Botez, el este încredinţat Duhului 
Sfânt  şi  se  află  sub  influenţa  şi  sub  neobosita  lui  lucrare. 
Această lucrare deci se petrece pe deplin fără ca omul să ştie, 
căci este incapabil să-şi dea seama. Cu toate acestea în inima 
lui acţionează şi o altă forţă, greu de localizat, care se opune 
cu  tărie  acţiunii  Duhului  Sfânt,  făcând  existenţa  ambiguă, 
întunecată şi suferindă. Acest dinamism negativ este ceea ce 
Sf. Paul numeşte carne. 

Gândirea  paulină  –  chiar  dacă  această  viziune  de  tip 
maniheist  reapare  astăzi  în  cultura  occidentală  prin 
intermediul  răspândirii  ezoterismului prezent în  New Age – 
nu reduce aşadar duritatea luptei spirituale la înaltul concept 
gnostic al incompatibilităţii între sufletul omului şi trupul lui. 
De fapt, Spirit şi trup pentru Paul sunt două noţiuni spirituale 
care  se  pot  aplica  fără  deosebire,  atât  sufletului,  cât  şi 
trupului. Un trup poate fi carnal sau spiritual, la fel şi sufletul; 
întreaga existenţă creştină se dezvoltă concomitent în carne şi 
în  Spirit.  Tocmai  pentru acest  motiv  discernământul  dintre 
cele două elemente este foarte greu pentru orice îndrumat şi 
îndrumător; toată viaţa spirituală este marcată de o înaintare 
anevoioasă.

Cum trăiesc experienţa îndrumării?

În fiecare zi trebuie să iei hotărâri, să alegi continuu între 
a trăi  potrivit  trupului   sau  sub călăuzirea  Spiritului.  Dar 
această  alegere  este  grea.  Pentru  că  cele  două  centre  ale 
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acestor două activităţi  conflictuale  –  trupul şi Spiritul  –  ne 
scapă  din  vedere  continuu.  Acelaşi  Paul  ne  avertizează  de 
greutatea care vine din această incapacitate:

De asemenea Spiritul  vine şi el  în ajutorul slăbiciunii  
noastre, deoarece noi nu ştim ce să cerem în rugăciune cum 
trebuie,  pe  când  Spiritul  însuşi  mijloceşte  pentru  noi  cu  
nespuse suspine (Rom 8, 26).

Toate acestea înseamnă deci că Duhul lucrează deja în 
interiorul  nostru,  chiar  dacă nu ne dăm deloc seama,  chiar 
dacă  suspinele lui  sunt  înţelese  şi  interpretate  numai  de 
Dumnezeu, pentru că numai El este cel care pătrunde inima, 
o înţelege şi o ascultă cu iubire:

… acela  care  pătrunde  inimile  ştie  care  este  dorinţa  
Spiritului,  şi  că el  mijloceşte  pentru sfinţi  după vrerea lui  
Dumnezeu (Rom 8, 27).

Întreaga experienţă creştină, cu tot misterul ei fascinant, 
poate fi cuprinsă în aceste câteva rânduri, pentru că în acest 
minunat şi insondabil contact cu Dumnezeul cel viu ea devine 
concretă,  luminându-se  în  mod  cu  totul  special.  Dar 
discernământul  voinţei  lui  Dumnezeu  este  singurul 
instrument  care  ne  permite  să  trăim  această  viaţă.  Scriu 
Părinţii:

Un bătrân spuse:  «să nu faci nimic înainte de a-ţi  examina 
inima să vezi dacă ceea ce vrei să faci este conform voinţei lui 
Dumnezeu» (DI, n. 103).

Datoria îndrumătorului este deci foarte delicată şi poate 
fi dusă la îndeplinire într-o atmosferă de intensă rugăciune şi 
iubire,  pentru  că  numai  aşa  se  poate  sta  în  ascultarea  lui 
Dumnezeu. Apostolul Ioan ne învaţă:  Dumnezeu este iubire,  
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iar cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu  
rămâne în el (1In 4, 16).

Şi cel îndrumat trebuie să se roage la rândul lui, pentru 
ca îndrumătorul să fie iluminat de Dumnezeu şi să poată fi 
canalul potrivit pentru vocea divină. Învăţau Părinţii:

Dacă  mergi  să  discuţi  cu  un  părinte  despre  gândurile  tale, 
roagă-te mai întâi lui Dumnezeu cu aceste cuvinte: «Doamne, 
pune ceea ce vrei să-mi spui pe buzele bătrânului ca să mi-o 
spună. Întăreşte-l, o Doamne, în adevărul tău, pentru ca prin 
el eu să cunosc voinţa ta». Păstrează astfel ceea ce îţi spune 
părintele cu atenţie şi cu frică (DI, n. 592/58).

Îndrumarea, aşadar, este o misiune importantă şi delicată 
care ne conduce la sfinţenia vieţii. Când este condus în mod 
iluminat,  cu aceşti  parametri,  efectele drumului spiritual  nu 
încetează  niciodată  să  ne  uimească.  Atunci  îndrumarea 
devine  izvor  de  bucurie  şi  de  uimire,  în  timp  ce  inima  se 
simte copleştiă de “prietenia” lui Dumnezeu.

Văd în mine semnele grabei?

În planul desăvârşit al lui Dumnezeu, destinul nostru este 
acela de a fi călăuziţi de Duh; cu toate acestea, putem cădea 
cu mare uşurinţă în puterea trupului. Cum este posibil pentru 
noi să distingem când suntem liberi, conduşi cu înţelepciune 
de Duhul Sfânt, sau când devenim sclavi ai trupului? Aceasta 
este una din provocările fundamentale ale întregii experienţe 
creştine, dar şi una din alegerile cele mai urgente de făcut în 
viaţa cotidiană. 

Orice existenţă creştină, fie individuală sau comunitară, 
depinde de modul corect de a trăi acest antagonsim şi de a 
discerne  cine  deţine  primatul.  Dacă  unul  este  cineva  într-
adevăr mişcat de Duh şi se lasă condus cu docilitate de El, 
trăieşte o experienţă spirituală extraordinară, pe care Sf. Paul 
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o rezumă astfel:  Toţi cei duşi de Spiritul lui Dumnezeu sunt 
fiii lui Dumnezeu (Rom 8, 14).

Sf.  Ioan  vede  aceeaşi  experienţă  ca  o  prezenţă 
permanentă,  o  ungere  care  devine  mai  apoi  “maestrul 
interior”.

Cât despre voi,  ungerea pe care aţi  primit-o de la  el  
rămâne în voi şi nu aveţi nevoie ca cineva să vă înveţe, ci aşa 
cum ungerea  lui  vă  învaţă  privitor  la  toate  –  iar  ea  este  
adevăr, nu minciună – rămâneţi în el, cum v-a învăţat ea (1In 
2, 27).

În  aceste  condiţii  totul  devine  posibil,  chiar  şi 
improbabilul şi imposibilul, chiar şi miracolul.

Părintele Mios,  acela din Bellos,  a  spus:  «Ascultare pentru 
ascultare:  dacă  cineva  ascultă  de  Dumnezeu,  Dumnezeu 
ascultă de el». (Mios, VeD, II, n. 1).

Dacă,  în  schimb,  cade  sub  stăpânirea  trupului,  se 
deschide spre cele mai periculoase iluzii, tocmai atunci când 
crede că este condus de Spirit. Aceasta este marea preocupare 
a lui Paul şi a lui Ioan: dreapta alegere.

Problema  deci  este  pusă  imediat  în  discuţie:  pot  să 
verific singur experienţa mea de credinţă şi să stabilesc dacă 
sunt  fidel  Duhului  Sfânt?  Reuşesc  eu  singur  să  stabilesc 
relaţiile existente între experienţa mea spirituală şi structura 
mea psihologică,  între efortul  capacităţilor  mele naturale  şi 
acţiunea  harului,  evaluând  echilibrul  dinamic  între  toate 
aceste  elemente?  Într-adevăr  pe   această  judecată  asupra 
echilibrului  se  întemeiază  discernământul  îndrumătorului  şi 
sănătatea spirituală a celui îndrumat, în timp ce “în deşert” se 
construieşte,  pas  cu  pas,  calea  care  duce  la  “înţelepciune-
sfinţenie”  şi  se  pregăteşte  la  rândul  lui  să  devină  un 
îndrumător.
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Pe acest drum, însă, nu trebuie să ne grăbim, pentru că a 
creşte şi a face experienţă este mereu un proces lent, care cere 
timp. Părintele Antonio spunea:

Părinţii de odinioară au plecat în deşert şi au fost vindecaţi; 
au devenit medici, s-au aplecat asupra altora şi i-au vindecat. 
Noi, în schimb, în momentul în care ieşim în lume, înainte de 
a fi vindecaţi, vrem să-i vindecăm pe alţii şi astfel avem o 
cădere şi starea finală este mai rea decât cea de la început şi-l 
auzim pe Domnul care spune: «Doctore, vindecă-te mai întâi 
pe tine însuţi» (cf Lc 4, 23) (DI, n. 603).

În  trecut  se  prefera  ca  îndrumarea  să  se  numească 
“direcţiune  spirituală”  şi  era  exercitată,  aproape  în  mod 
exclusiv, de călugări şi preoţi, adesea cu rezultate foarte bune 
şi cu roade spirituale din abundenţă; nu mereu, însă, când se 
iveau  alegeri  foarte  importante,  fie  individuale,  fie 
comunitare, se făcea un discernământ riguros.

Greşeala  cea  mai  frecventă  era  de  a  accepta  drept 
sugestii  ale  Duhului  concluziile  riguroase  ale  analizelor 
raţionale, de multe ori acoperite de impulsuri de generozitate. 
În  timpul  nostru,  în  schimb,  este  necesar  să  redescoperim 
metodologia Duhului Sfânt, pentru a înţelege cum trebuie să 
ne comportăm în a urma căile şi iluminările lui. Aceasta este 
sfidarea care ni se propune şi pe care vrem s-o înfruntăm cu 
atenţie, curaj şi seninătate.
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IX
«Dacă cineva iubeşte lumea…»

(1In 2, 15)

Nu iubiţi lumea, nici cele ale lumii. Dacă cineva iubeşte  
lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci orice lucru de pe 
lume: pofta cărnii, pofta ochilor şi mândria avuţiei, nu vin de  
la Tatăl, ci de la lume. Iar lumea cu pofta ei trece, pe când  
cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veci.
Copilaşii mei, este ceasul de pe urmă. Aţi auzit că trebuie să 
vină  un  anticrist.  Într-adevăr,  acum  s-au  ridicat  mulţi  
anticrişti;  după aceasta  recunoaştem că este  ceasul  de  pe 
urmă (1In 2, 15-18).

Sunt  conştient  de  incompatibilitatea  dintre  lume  şi 
credinţă?

Al doilea obstacol pentru o viaţă creştină autentică este 
constituit de către lume, şi apostolul Ioan ne descrie cu multă 
forţă  duşmănia  ei.  În  acest  pasaj  minunat,  Sf.  Ioan  se 
adresează tuturor credincioşilor cu multă afecţiune, numindu-
i copilaşi, părinţi, tineri (cf 1In 2, 12-14), ca şi cum ar trebui 
să răspundă fiecăruia dintre ei. El aminteşte tuturor, însă, că 
creştinul  a  fost  eliberat  din  sclavia  păcatului  şi  posedă 
victoria asupra răului, obţinută numai prin forţa divină şi prin 
Cuvântul care rămâne în inima credinciosului, nu prin puterea 
minţii sau a speculaţiilor elevate. Să nu uităm că atunci când 
a  fost  redactată  Scrisoarea,  erezia  gnostică  era  deja 
răspândită. 

Lumea,  aşadar, este o realitate sigură, care îmbrăţişează 
tot ceea ce se împotriveşte lui Dumnezeu. Apostolul cuprinde 
în  acest  cuvânt  sensul  complex  al  acelei  unde întunecoase 
care  caută  să  se  revolte  împotriva  lui  Dumnezeu  şi  a 
credinciosului, care include toate limitele omeneşti, dorinţele 
dezordonate  şi  nebune,  nevoia  de  a  poseda  şi  satisfacţia 
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luxului  şi  a  vieţii  care  rezultă  de  aici.  Această  situaţie,  ca 
realitate inevitabilă, tulbură existenţa oricărui credincios care 
vrea să trăiască pe deplin o viaţă creştină şi coerentă.

Speranţa  de  a  învinge  este  legată  numai  de  puterea 
Cuvântului   lui  Dumnezeu,  cu  condiţia  ca  aceasta  să 
domnească  victorios  în  inima  omului.  Lumea  naturală, 
solidară  cu  omul  păcătos,  este  cu  totul  diferită  de  lumea 
despre care vorbim; în realitate este şi ea sclava satanei, sub 
stăpânirea lui. Sf. Ioan scrie:

Ştim  că  noi  suntem  de  la  Dumnezeu,  pe  când  lumea 
întreagă este sub stăpânirea celui rău (1In 5, 19).

Apostolul Paul ajunge să afirme:

Într-adevăr, aşteptarea zidirii este aşteptarea dezvăluirii  
fiilor lui Dumnezeu, căci zidirea a fost supusă deşertăciunii  
nu din voia ei, ci din voinţa Aceluia care a supus-o, dar cu  
speranţa că va fi şi ea eliberată de sclavia stricăciunii,  să 
aibă  parte  de  libertatea  plină  de  mărire  a  copiilor  lui  
Dumnezeu. Într-adevăr, ştim că zidirea toată până în ziua de 
azi  geme  în  durerile  facerii.  Dar  nu  numai  ea,  ci  şi  noi  
înşine,  care  avem  începuturile  Spiritului,  şi  noi  suspinăm 
înlăuntrul  nostru,  în  aşteptarea  înfierii,  a  răscumpărării  
trupului nostru (Rom 8, 19-23).

Deci, lumea despre care vorbeşte apostolul Ioan nu este 
acea creaţie descrisă de Sf. Paul în Scrisoarea către Romani. 
Când evanghelistul  vorbeşte  de  lume,  vorbeşte  de  oamenii 
care se revoltă cu înverşunare împotriva lui Dumnezeu şi a 
lui  Cristos.  Isus  însuşi  a  scos  în  evidenţă  lucrul  acesta, 
vorbind celor Doisprezece:

«Dacă lumea vă urăşte, să ştiţi că mai înainte de voi m-
a urât pe mine. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ceea ce îi  
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aparţine. Deoarece însă nu sunteţi din lume, ci eu v-am ales  
din lume, de aceea lumea vă urăşte» (In 15, 18-19).

Văd  obstacolul  care  mă  separă  de  voinţa  lui 
Dumnezeu?

Nu înţelegem uşor această ură cu totul aparte a lumii faţă 
de Mântuitor, dacă nu luăm în consideraţie pe cel care este 
patronul lumii:  cel  Rău. Isus vorbeşte de el  de nenumărate 
ori, până la a declara:

«Acum are loc judecata acestei lumi. Acum va fi aruncat  
afară stăpânul lumii acesteia» (In 12, 31);

când se roagă tatălui  pentru ai  săi şi pentru noi, afirmă cu 
mare convingere acelaşi lucru:

«Eu le-am dat cuvântul tău, iar lumea i-a urât, deoarece  
ei nu sunt din lume, precum eu nu sunt din lume. Nu te rog 
să-i scoţi din lume, ci să-i fereşti de rău. Ei nu sunt din lume,  
după cum eu nu sunt din lume. Consfinţeşte-i prin adevăr,  
Cuvântul tău este adevăr» (In 17, 14-17).

Cel  Rău este  adevăratul  duşman  al  creştinului;  când 
acţionează  împotriva  noastră  prin  lume,  o  face  cu  toată 
greutatea  gândirii  comune,  a  obişnuinţei,  a  modei  şi  a 
vestimentaţiei  societăţii  care  ne  înconjoară.  De  aceea 
gândirea lumii nu este nici măcar pe departe asemănătoare cu 
gândirea lui Dumnezeu şi cu cea a credinciosului care l-a ales 
pe Domnul.  Evanghelistul  Ioan,  cu acea specială  delicateţe 
teologică, care îl distinge, scrie:

Nu iubiţi  nici  lumea, nici  cele  ale  lumii.  Dacă cineva 
iubeşte  lumea,  dragostea  Tatălui  nu este  în  el.  Căci  orice  
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lucru din lume: pofta cărnii, pofta ochilor şi mândria vieţii  
nu vin de la Tatăl, ci de la lume (1In 2, 15-16).

Dar  lumea  trăieşte în noi, ne învăluie în toate modurile 
posibile,  deci  suntem chemaţi  continuu la  un discernământ 
dificil  pentru  a  stabili  dacă  orice  gând  al  nostru  îşi  are 
originea în gândurile  lui  Dumnezeu – indicate  în Cuvântul 
său – sau provine din altă parte, adesea din lume; de aceea Sf. 
Paul recomandă cu mare insistenţă pastorală:

Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă printr-
o  reînnoire  a  minţii,  ca  să  deosebiţi  care  este  voinţa  lui  
Dumnezeu, ce este bine şi desăvârşit (Rom 12, 2).

De ce parte sunt gândurile mele?

Pentru a înţelege mai bine abisul care desparte gândurile 
creştinului de cele ale  lumii este de ajuns să observăm cum 
creştinii şi necreştinii privesc la acelaşi eveniment şi cum îl 
comentează.

În sec. III s-a întâlnit  un fenomen extraordinar,  care a 
continuat să fie şi pentru următoarele două secole unul din 
evenimentele  cele  mai  evidente  ale  vieţii  religioase  a 
timpului: monahismul în deşert. Societatea era în mare parte 
păgână  în  adevăratul  sens  al  cuvântului;  chiar  dacă 
păgânismul era foarte decăzut din punct de vedere religios, 
totuşi  rămânea  înrădăcinat  în  cultura,  care  orienta  către  o 
viaţă desfrânată şi imorală, fără Dumnezeu, mai ales plină de 
ceea ce Sf. Ioan numeşte mândria vieţii. 

Putem  să  ne  imaginăm  surprinderea  păgânilor  şi 
discuţiile aprinse care aveau loc cu privire la faptul că unii 
creştini  fugeau  din  oraşe  pentru  a  se  refugia  în  deşert, 
cufundaţi  într-o  viaţă  de  sărăcie,  post,  singurătate  şi 
rugăciune.  Este semnificativ,  cu privire la aceasta,  să citim 
câteva  texte  despre  fenomenul  monastic,  scrise  de  martori 
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contemporani. Primul este un pasaj din Sf. Atanasiu despre 
Anton cel Mare, care a fost numit “Părintele călugărilor”. Sf. 
Atanasiu este uimit de ceea ce se întâmplă în deşert, chiar sub 
ochii lui:

În munţi, locuinţele celor solitari erau ca nişte lăcaşuri pline 
de coruri  divine care  cântau psalmii,  studiau Cuvântul  lui 
Dumnezeu,  posteau,  se  rugau,  se  bucurau  în  speranţa 
bunurilor  viitoare,  lucrau  pentru  a  putea  da  de  pomană, 
trăiau în iubire şi armonie reciprocă (VA, 44, 2).

Din aceeaşi perioadă este şi textul împăratului Giuliano 
l’Apostata  care,  plin  de  idei,  definite  astăzi  “liberale”,  îşi 
propunea  să  redea  fast  păgânismului  care  era  pe  cale  de 
dispariţie;  acestui  proiect  i-a  dedicat  o  mare  parte  din 
eforturile sale: «Sunt unii oameni care părăsesc oraşele şi se 
refugiază în deşert, deşi omul prin natura lui este un animal 
social şi civil. Dar diavolii perverşi, care îi ţin sub stăpânire, 
îi împing spre această mizantropie» (P.F. ANSON, Partir au 
désert. Vinght siècles d’èrèmitisme, Parigi 1967, p. 67).

La un astfel de personaj istoric, această afirmaţie a lui nu 
ne  uimeşte;  ne  uimeşte,  în  schimb,  E.  Gibbon,  un  autor 
modern (probabil botezat, poate chiar practicant) care mişcat 
de  o  cultură  raţionalistă  şi  păgână  în  substanţă,  scrie 
următoarele, referitor la acelaşi Sf. Anton: «Nici o perioadă 
din istoria  morală  a omenirii  nu provoacă poate  un interes 
atât de profund şi dureros ca această epidemie a ascezei. Un 
nebun cu înfăţişare respingătoare, desfigurat şi slăbit, lipsit de 
ştiinţă şi iubire pentru ţară, de afecţiune naturală, orientat spre 
o deprindere monotonă de torturi inutile şi atroce pe care şi le 
provoca  singur,  şi  care  se  cutremura  în  faţa  fantasmelor 
oribile născute din delirul lui, a devenit idealul naţiunilor care 
au cunoscut operele lui Platon şi Cicero, viaţa lui Socrate şi a 
lui Caton» (P.F. ANSON, Partir au désert…, p. 28).
Iată, aceasta este lumea.
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Eu îl aleg pe Dumnezeu sau…?

Cum e posibil să te aperi de lume? Părinţii deşertului ne 
învaţă  că  există  o  singură  cale,  un  singur  sistem:  să-ţi 
controlezi propriile gânduri şi să le faci să treacă prin filtrul 
discernământului continuu.

Bătrânii spuneau: «Întreabă orice gând care te frământă: “Eşti 
de-al  nostru sau vii  de  la duşman?”.  Şi  cu siguranţă  îţi  va 
răspunde» (DI, n. 99).

Noul  Testament  este  plin  de  atenţie  când  încearcă  să 
arate  lumea în tot antagonismul ei împotriva creştinismului 
autentic născut din Evanghelia lui Isus. Apostolul Paul le-a 
vorbit Efesenilor despre o lume a întunericului stăpânită de 
duhurile rele:

Îmbrăcaţi  armura lui  Dumnezeu,  ca să puteţi  înfrunta  
uneltirile  diavolului,  căci  lupta  noastră  nu  este  împotriva  
unui  om,  ci  împotriva  domniilor,  puterilor  şi  stăpânirilor  
acestei  lumi  de  întuneric,  împotriva  spiritelor  rele  din  
înălţimi (Ef 6, 11-12).

Această lume este pe deplin înşelătoare şi caută să-l facă 
pe om sclavul elementelor şi filosofiilor ei:

Vedeţi  să nu vă înşele  cineva  cu filosofie  şi  momeală  
deşartă, întemeiată pe datina oamenilor, pe stihiile lumii şi  
nu pe Cristos (Col 2, 8).

Această luptă pe care credinciosul o duce este o luptă de 
libertate:

Tot  aşa şi  noi  când eram copii,  eram supuşi  stihiilor  
acestei  lumi…  Odinioară  când  nu  ştiaţi  de  Dumnezeu,  le  
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slujeaţi unor dumnezei care din firea lor nu sunt dumnezei.  
Dar acum, că l-aţi cunoscut pe Dumnezeu, mai bine zis că  
sunteţi  cunoscuţi  de  Dumnezeu,  cum  de  vă  întoarceţi  la  
stihiile neputincioase şi sărace, cărora vreţi să vă subjugaţi  
din nou? (Gal 4, 3.8-9).

Când  Constantin  a  întrerupt  persecuţia  împotriva 
creştinilor, a sustras fără îndoială Biserica din terenul fecund 
al  martirului,  care  fusese  istoria  ei  de  până  atunci.  Scrie 
Cristiana Campo: «Asta însemna… să o pună în acel pericol 
mortal…:  acordul  cu  lumea.  În  timp  ce  creştinii  din 
Alexandria,  Constantinopol  şi  Roma,  intrau  din  nou  în 
normalitatea…  drepturilor,  unii  asceţi,  îngroziţi  de  acel 
posibil  acord,  ieşeau,  fugind, se stabileau în deşerturile din 
Scete şi Nitria, Palestina şi Siria. Se cufundau într-o linişte 
radicală, pe care numai unele din spusele lor o întrerupeau» 
(Introduzione, DeF, p. 13-14).

Lisa  Cremaschi,  din  Comunitatea  monastică  Bose,  se 
face ecoul aceloraşi idei: «Biserica din primele secole vedea 
idealul  creştinului  în  martiriu,  adevărat  discipol  care  “fidel 
din iubire”, suferă şi moare pentru Dumnezeul lui, merge pe 
urma  Domnului,  imitând  patima  lui.  Odată  încheiate 
persecuţiile,  pacea  constantiniană  provoacă  o  slăbire  a 
radicalităţii  evanghelice:  spiritul  lumii  invadează  Biserica, 
care  îşi  uită  foarte  repede  condiţia  sa  de  peregrină  şi  este 
imediat primită  într-o societate care tot mai uşor se numeşte 
pe sine creştină.

Şi  când nu  mai  sunt  martiri,  unii  creştini  se  retrag  la 
marginea societăţii… pentru a fi o memorie vie a condiţiei 
escatologice a creştinului care trebuie să trăiască în această 
lume,  dar  fără  să-i  aparţină.  Împotriva  aranjamentelor 
periculoase şi a compromisurilor discutabile de care Biserica 
este mereu ispitită, călugării revendică lipsa de compromisuri 
tipică Evangheliei şi urmării Domnului.
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Diferitele forme de viaţă monastică s-au născut mereu în 
vremuri  de  dezorientare,  în  timpuri  în  care  Biserica  uită 
puritatea idealului evanghelic, ca provocări, ca răspunsuri la 
anumite situaţii sociale şi ecleziale. În faţa unei Biserici prea 
prudente, coborâtă la pactul cu lumea, preocupată de pacea 
ei, călugărul aminteşte radicalitatea exigenţelor evanghelice; 
în faţa unei Biserici bogate, anunţă fericirea săracilor; în faţa 
unei Biserici triumfătoare, devine memorie vie a patimii; în 
faţa  unei  Biserici  instalate  confortabil  în  această  lume, 
aminteşte inevitabila parusie.

Călugărul din deşert, ca şi martirul din închisoare sau din 
amfiteatru, separat de lume, dă mărturie de apartenenţa lui la 
o altă lume».

Nu  există  scăpare.  Dacă  cineva  vrea  să-l  urmeze  cu 
adevărat pe Domnul, are în faţa sa doar o singură cale: aceea 
desemnată de Evanghelie. Părinţii deşertului ne-au fost mari 
mărturisitori.

Astăzi,  ca  şi  atunci,  nu  e  posibil  să  presupunem  o 
îndrumare  spirituală  care  poate  începe  altfel  decât  prin 
ruptura  cu  logica  lumii  pentru  a  accepta,  ca  mărturisitori, 
nebunia crucii. Pentru a face asta, este necesar, însă, să existe 
un  “îndrumat”  care  să  dorească  din  toată  inima  un  singur 
lucru: să aparţină Domnului. Şi dacă ar fi începutul unui nou 
monahism…?
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X
«… plata păcatului este moartea»

(Rom 6, 23)

Vorbesc omeneşte, din cauza neputinţei firii voastre. Tot  
aşa  cum  în  trecut  aţi  lăsat  mădularele  voastre  în  sclăvia  
necurăţiei,  mergând  din  nelegiuire  în  nelegiuire,  tot  aşa 
acum supuneţi-le  dreptăţii,  în  vederea  sfinţirii.  Când eraţi  
sclavii păcatului, eraţi liberi faţă de dreptate. Dar ce roade 
aveaţi atunci? Acum vă este ruşine de ele, căci sfârşitul lor  
este moartea. Acum, însă, liberaţi  de păcat,  dar supuşi lui  
Dumnezeu daţi rod spre sfinţire,  iar sfârşitul  este viaţa de  
veci.  Căci plata păcatului este moartea,  pe când darul lui  
Dumnezeu este viaţa veşnică, în Cristos Isus, Domnul nostru  
(Rom 6, 19-23).

Îmi este clar conceptul de păcat şi de libertate?

Cu aceeaşi  isteţime obişnuită apostolul Paul cercetează 
puterile  care  domină  viaţa  omului;  de  data  aceasta  atinge 
păcatul. Realitatea este că omul căzut în păcat devine sclav şi 
se  întâlneşte  cu  moartea.  Credinciosul,  în  schimb,  aparţine 
unei alte dimensiuni: este împins spre Dumnezeu, cufundat în 
viaţa divină. A merge în această direcţie este un impuls care 
acţionează în adâncul  inimii  sale,  împingându-l  spre binele 
propriu, în căutarea unui viitor adevărat de libertate. Atunci, 
credinciosul  intră  în  dimensiunea  voinţei  lui  Dumnezeu  şi 
înţelege că

…  plata  păcatului  este  moartea,  pe  când  darul  lui  
Dumnezeu este viaţa veşnică, în Cristos Isus, Domnul nostru  
(Rom 6, 23).

Acest  dar  al  lui  Dumnezeu care  este  viaţa  veşnică 
conduce pe fiecare credincios la libertate, însă cu o limită: a 
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fi  liber  nu  înseamnă  a  se  abandona  sentimentelor 
schimbătoare ale momentului, ci a urma Duhul care conduce 
pe fiecare să se deschidă spre ceilalţi, nu să se închidă în sine.

Voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate. Numai să nu 
faceţi  din  libertate  o  pornire  a  cărnii,  ci  prin  dragoste  
puneţi-vă unii în slujba altora (Gal 5, 13).

Vigilenţa continuă face parte din viaţa mea?

Presiunea neîntreruptă pe care păcatul o exercită asupra 
omului  este  descrisă  minunat  în  cartea  Genezei,  când 
Dumnezeu se adresează lui Cain, care nutreşte deja în inimă 
sentimente de ură împotriva fratelui său, Abel:

Dar după un timp, Cain a adus jertfă lui Dumnezeu din  
roadele pământului. Şi a adus şi Abel din cele întâi-născute  
ale oilor sale şi din grăsimea lor. Şi a căutat Domnul spre  
Abel şi spre darurile lui. Iar spre Cain şi spre darurile lui n-
a căutat. Şi s-a întristat Cain tare şi faţa lui era posomorâtă.  
Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: «Pentru ce te-ai  
întristat şi pentru ce s-a posomorât faţa ta? Când faci bine,  
oare nu-ţi este faţa senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate  
la uşă şi caută să se târască, dar tu biruieşte-l!» (Gn 4, 3-7).

Această presiune a păcatului,  care  tinde să nimicească 
omul, este constituită din pasiunile noastre. În deşert, printre 
fraţii care trăiau în schituri, atacurile pasiunilor cărnii făceau 
parte din lupta obişnuită împotriva violenţei ispitelor. Cât de 
sclav pot să-l facă pe om aceste pasiuni, ne-o arată foarte bine 
următorul îndemn al unui părinte anonim din deşert:

Un părinte  spuse:  «Numeroase  sunt  pasiunile  destrăbălării. 
Apostolul, într-adevăr, spuse:  destrăbălare însă şi necurăţie  
de orice fel, precum şi lăcomie de bani, nici vorbă să nu fie  
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printre  voi;  astfel  le  stă  bine  unor  sfinţi (cf  Ef 5,  3). 
Desfrânarea  este  săvârşirea  păcatului  în  propriul  trup. 
Necurăţia  este  a  mângâia  trupul,  a  râde  şi  a  vorbi  fără 
reţinere.  Ceea  ce  se  întâmplă  adesea  în  timpul  unei 
conversaţii, fie cu intenţie bună care pare să se justifice, fie 
chiar luptând, când se comite necurăţia, pasiunea se dezvoltă 
şi face război. Începe cu o intenţie care pare să se justifice 
când se  spune din complăcere:  ”Fratele  bun aduce pacea”. 
Începe să vorbească fără reţinere, să mănânce şi  să bea, şi 
ajunge la exagerări. Adesea este chiar prietenia intimă şi chiar 
gelozia. Dacă locuieşti cu un frate şi vezi pe cineva vorbind 
cu el, te întristezi spunând: “De ce vrei să vorbeşti cu alţii?”. 
Dar  chiar  dacă  fratele  locuieşte  singur  şi  un  alt  frate  îl 
vizitează,  şi  îl  vezi  vorbind  fără  reţinere  cu  el,  imediat  te 
tulburi şi spui: “Ce vrea?”. Şi în cele din urmă sufletul este 
absorbit  de aceasta,  gândul se întunecă,  îndepărtându-se de 
rugăciune, de liniştea interioară şi de frica de Dumnezeu».
Printre altele bătrânul spunea: «Se întâmplă chiar des, când se 
vorbeşte despre evlavia faţă de Dumnezeu sau de corectarea 
fraternă, să-ţi satisfaci dorinţa proprie. De multe ori chiar, în 
momentul  unei  întâlniri  se  satisface  propria  pasiune  cu 
mirosul îmbrăcăminţii. Călugărul trebuie deci să vegheze în 
fiecare  oră,  de  teamă  ca  nu  cumva  slăbiciunea  lui  să 
abandoneze efortul şi să-şi facă mult rău cu aceste pasiuni» 
(DeF, p. 132).

Această  atenţie  de  a  se  proteja  cu  grijă  împotriva 
ispitelor, cuibărite în inima credinciosului, trebuie să devină 
atitudinea continuă şi obişnuită a vieţii celui îndrumat.  Aşa 
cum spune apostolul,  cine crede că stă în picioare, să aibă 
grijă să nu cadă (1Cor 10, 12).

Accept  pe  deplin  această  realitate  spirituală  în 
lăuntrul meu?

Păcatul rămâne marele  obstacol  pe care fiecare creştin 
trebuie  să-l  înfrunte  şi  să-l  depăşească  pentru  a  avea  viaţa 
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veşnică. De posibilitatea de a trăi, cu ajutorul harului, o viaţă 
în care să nu domnească  păcatul,  depinde şi  viaţa  veşnică. 
Îndrumarea spirituală deci nu poate să nu abordeze cu mare 
hotărâre acest argument,  pentru că este una din problemele 
principale  care priveşte  mântuirea.  Isus ne-a lăsat  o povaţă 
importantă:

Să nu vă fie teamă de cei ce ucid trupul, dar sufletul nu-l  
pot ucide. Fie-vă teamă mai curând de acela care poate da  
pieirii şi sufletul şi trupul în gheenă (Mt 10, 28).

Nici Sf. Paul nu glumeşte deloc când le scrie Romanilor: 
Dragostea să fie fără ascunzişuri. Urâţi răul, urmăriţi binele  
(Rom 12, 9).

Dacă este atât de important a fugi de păcat, sau a opune 
rezistenţă atacurilor sale, ce fel de comportament trebuie să 
aibă  îndrumătorul  pentru  a-l  transmite  mai  apoi  celui 
îndrumat,  pentru ca acesta  să crească şi  să se forifice?  Cu 
siguranţă cel al intransigenţei şi nu al compromisurilor.

Lumea, ştim, trăieşte şi prosperă prin toate formele de 
compromis  moral,  dar  această  atitudine  trebuie  să  fie 
combătută sub orice formă s-ar prezenta, mai ales când apare 
sub forma unui bine de altă natură:  libertatea,  atenţia  către 
social etc. Pentru a înţelege mai bine, e de ajuns să privim 
modul în care societatea manipulează problemele grave, ca de 
exemplu, divorţul, homosexualitatea, avortul etc. 

Următoarea povestire a Părinţilor deşertului ne vorbeşte 
tocmai  despre  fermitatea  necesară  pentru  a  învinge  ispita, 
care nu se opreşte în faţa nici unei încercări sau sacrificiu:

Era odată un sihastru în Egiptul de Jos, şi era renumit pentru 
că locuia în deşert singur într-o chilie. Şi iată că prin lucrarea 
satanei, o femeie  necinstită care a auzit vorbindu-se despre 
el, le spuse unor tineri: «Cât îmi daţi dacă-l fac pe sihastrul 
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vostru să cadă?». Au fixat o anumită sumă pe care aveau să i-
o dea.
Ea ieşi seara şi veni la chilia lui ca şi cum s-ar fi rătăcit. Bătu 
la uşă, iar el ieşi. Văzând-o, el se tulbură şi-i spuse: «Cum de 
ai ajuns aici?». Şi ea,  plângând, spuse: «Am ajuns aici pentru 
că m-am rătăcit». Mişcat de milă o invită în curte, iar el intră 
în chilie şi închise uşa. Şi iată că mizerabila aceea începu să 
strige: «Părinte, fiarele mă sfâşie!». Şi el fu din nou tulburat şi 
temându-se de judecata lui Dumnezeu spuse: «De unde vine 
mânia asta asupra mea?». Deschise uşa şi o lăsă să intre.
Diavolul  începu  atunci  să-i  atragă  inima  către  ea.  Dar  el, 
dându-şi seama că era o ispită a diavolului, spuse: «Cursele 
duşmanului  sunt  întuneric,  Fiul  lui  Dumnezeu  însă  este 
lumină».  Aşa că se ridică şi aprinse lumânarea. Dar fiindcă 
ardea de pasiune, spuse: «Cei care comit astfel de fapte vor fi 
judecaţi;  încearcă  deci  să  vezi  dacă  poţi  să  suporţi  focul 
veşnic». Şi astfel, punând un deget deasupra lumânării îl lăsă 
să ardă şi nu simţea că arde, din cauza dorinţei excesive după 
plăcerea trupească. Făcând aşa până dimineaţa, şi-a ars toate 
degetele. Şi mizerabila aceea, văzând ce a făcut, fu împietrită 
de teroare. 
Dimineaţa acei tineri veniră la sihastru şi-i spuseră: «A venit 
aseară o femeie aici?». El spuse: «Da, este înăuntru, doarme». 
Intrară  şi  o  găsiră  moartă.  Îi  spuseră:  «Părinte  e  moartă!». 
Atunci  arătându-le  mâinile,  părintele  spuse:  «Iată  ce  mi-a 
făcut acea fiică a diavolului, m-a făcut să-mi pierd degetele». 
Le povesti ce se întâmplase: «Scris este: Nu răsplăti răul cu 
rău». Deci începu să se roage şi o învie, iar ea plecă şi trăi în 
curăţie tot restul vieţii sale (D, n.189, p. 113-114).

Bogată este învăţătura transmisă prin această povestire, 
dar mai înainte de toate trebuie să reflectăm asupra modului 
în  care  sihastrul  vede consecinţele  păcatului:  «cei  care  fac 
asta, merg la judecata… veşnică».

Sihastrul ştie foarte bine care este binele lui suprem, de 
aceea înţelege foarte clar ceea ce ne învaţă Isus:
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«Dacă  ochiul  tău  drept  te  duce  la  păcat,  scoate-l  şi  
aruncă-l de la tine, căci mai bine este pentru tine să piară un  
mădular al  tău,  decât să fie  aruncat în gheenă corpul tău  
întreg.  Dacă  mâna  ta  dreaptă  te  duce  la  păcat,  tai-o  şi  
arunc-o de la tine, căci mai bine este pentru tine să piară  
unul din mădularele tale, decât să se ducă în gheenă corpul  
tău întreg» (Mt 5, 29-30).

Aceasta este partea cea mai grea a îndrumării: să creezi 
în  cel  îndrumat  o  mentalitate,  în  ceea  ce  priveşte  păcatul, 
diferită  de  cea  a  lumii  şi  a  creştinului  de  duminică. 
Dificultatea  provine  mai  ales  din  relativismul  moral  care 
domină  cultura  contemporană  şi  pe  care  o  mare  parte  din 
lumea creştină a asimilat-o şi şi-a însuşit-o, de teama a ceea 
ce  lumea  proclamă  ca  adevăr  cu  aceeaşi  imprudenţă. 
Alegerea  adevărului  creştin  trece  mereu  prin  acceptarea 
cuvintelor cu care Isus se adresează Tatălui:

„Eu le-am dat cuvântul tău, iar lumea i-a urât, deoarece  
ei nu sunt din lume, precum eu nu sunt din lume. Nu te rog 
să-i scoţi din lume, ci să-i fereşti de rău. Ei nu sunt din lume,  
după cum eu nu sunt din lume” (In 17, 14-16).

Cel îndrumat, ca orice credincios adevărat, nu este  din 
lume.  Ruptura  de  păcat  nu  devine  pentru  discipol  un  fapt 
efectiv atunci când reflectează asupra lucrurilor spirituale şi 
le caută, ci numai prin lucrarea lui Dumnezeu în Isus Cristos. 
În plus, nu cuvintele frumoase ale celui îndrumat mărturisesc 
această libertate, ci viaţa lui.

Decizia între păcat şi viaţa condusă de har este trăsătura 
fundamentală  a  vieţii  celui  îndrumat  care  îl  imită  pe 
îndrumătorul  său,  care,  la  rândul  său,  a  făcut  deja  această 
alegere definitivă, şi aparţine lui Dumnezeu sau, cum spune 
Sf. Ioan, este născut din Dumnezeu:
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„Cine făptuieşte păcatul este de la diavol, căci diavolul  
este păcătos de la început. Pentru aceea s-a arătat Fiul lui  
Dumnezeu,  ca  să  nimicească  făptuirile  diavolului.  Oricine  
este  născut  din  Dumnezeu,  nu  făptuieşte  păcatul,  căci  
rămâne în el sămânţa lui şi nu poate păcătui, deoarece este  
născut din Dumnezeu. După aceasta se recunosc copiii lui  
Dumnezeu  şi  copiii  diavolului:  oricine  nu  făptuieşte  
dreptatea,  nu  este  de  la  Dumnezeu;  nici  acela  care  nu-l  
iubeşte pe fratele său” (1In 3, 8-10).

Sf.  Augustin  comentează  astfel  acest  paragraf  din 
Evanghelie:

Această  frază  «vine  de  la  diavol» ştiţi  că  înseamnă  că 
păcătosul îl imită pe diavol. Nimeni dintre noi n-a fost făcut 
de diavol; el nu a dat naştere nimănui, n-a creat pe nimeni; şi 
totuşi cine îl imită pe diavol este ca şi cum s-ar fi născut din 
el, imitându-l devine fiul lui, chiar dacă nu se naşte în mod 
concret din el. În ce fel eşti fiul lui Avraam? Oare pentru că 
te-a  născut?  Tot  aşa,  iudeii  care  erau  fiii  lui  Avraam, 
neimitându-l  în  credinţă,  au  devenit  fiii  diavolului:  ei  sunt 
născuţi  din Avaarm,  după trup,  dar  nu i-au imitat  credinţa. 
Dacă ei care sunt născuţi din el, au fost dezmoşteniţi pentru că 
nu au vrut să-l imite, tu devii fiul lui dacă îl imiţi, chiar dacă 
nu eşti născut din el. Şi dacă l-ai imitat pe diavol în mândria 
sau nelegiuirea lui împotriva lui Dumnezeu, chiar dacă el nu 
te-a creat şi nu te-a născut, vei fi fiul diavolului, tocmai pentru 
că îl imiţi. 
«Prin aceasta s-a manifestat Fiul lui Dumnezeu» (cf 1In 3, 8). 
Toţi păcătoşii deci … sunt născuţi din diavol, tocmai pentru 
că sunt păcătoşi. Adam a fost creat de Dumnezeu, dar când a 
ascultat  de diavol,  a  fost  ca şi  cum în acel  moment  s-ar  fi 
născut  din  diavol;  şi  a  născut  pe  toţi  descendenţii  săi, 
asemenea  lui…  Analizaţi  deci  cu  atenţie…  aceste  două 
naşteri:  aceea  a  lui  Adam şi  aceea  a  lui  Cristos.  Sunt  doi 
oameni,  dar  unul  este  numai  om,  iar  celălalt  este  Om-
Dumnezeu. Suntem păcătoşi în măsura în care provenim de la 
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acela care este numai om, dar suntem îndreptăţiţi de acela care 
este Om-Dumnezeu. Prima naştere ne duce la moarte, a doua 
ne-a ridicat la viaţă; prima aduce cu sine păcatul, a doua ne 
eliberează.  Cristos-om  a  venit  de  fapt  pentru  a  distruge 
păcatele  oamenilor.  «Pentru  aceasta  a  venit  Fiul  lui  
Dumnezeu, ca să distrugă operele diavolului (1In 3, 8)» (Ag, 
IV, 10-11).

În Cristos deci suntem renăscuţi; în faţa acestei minuni a 
mântuirii,  îndumătorul şi cel îndrumat, se bucură la început 
împreună de darul primit,  apoi,  încheie  o alianţă  împotriva 
păcatului  printr-o  prietenie  strânsă  şi  sinceră  între  ei,  dar 
reînnoiesc şi  Alianţa  cu Dumnezeu şi  jură  să rămână uniţi 
pentru  a  fi  puternici  în  El  şi  pentru  a  se  ajuta  reciproc 
împotriva păcatului. Ecleziasticul spune:

Mai  fericiţi  sunt  doi  laolaltă  decât  unul,  fiindcă  au  
răsplată  bună  pentru  munca  lor.  Căci  dacă  unul  cade,  îl  
scoală tovarăşul lui. Dar vai de cel singur care cade şi nu  
este cel de-al doilea ca să-l ridice (Ecl 4, 9-10).

Aceasta  este  partea  cea  mai  frumoasă  a  îndrumării 
spirituale: unul îl ridică pe celălalt şi nimeni nu luptă singur.
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XI
«… ca un leu care rage»

(1Pt 5, 8)

Voi tinerii,  la  rândul  vostru,  fiţi  supuşi  celor  bătrâni.  
Toţi, în sfârşit, fiţi umili unii faţă de alţii, căci Dumnezeu li  
se împotriveşte celor mândri, pe când celor umili le dă har.

Umiliţi-vă dar sub mâna puternică a lui Dumnezeu, ca  
el  să  vă  înalţe  la  timpul  său.  Lăsaţi  pe  seama  lui  orice  
amărăciune a voastră, căci el vă poartă de grijă.

Fiţi cumpătaţi, vegheaţi! Diavolul, potrivnicul vostru, ca 
un leu ce rage dă târcoale, căutând pe cine să înghită. Staţi-i  
împotrivă cu tărie în credinţă. Ştiţi  că aceleaşi suferinţe le  
îndură fraţii  voştri  din lume.  După ce veţi  fi  suferit  câtva  
timp, Dumnezeu, de la care vine orice har, care prin Cristos  
v-a  chemat  la  mărirea  sa  veşnică,  el  vă  va  duce  la  
desăvârşire, vă va sprijini,  vă va da putere şi vă va întări.  
Lui să-i fie puterea în vecii vecilor. Amin! (1Pt 5, 5-11).

Ce loc ocupă umilinţa în scara mea de valori?

Nimic nu este mai mult în contrast cu Evanghelia decât 
egoismul şi îngâmfarea omului care se simte atotsuficient; de 
aceea insistă apostolul asupra comportamentelor de supunere 
ale  credinciosului  faţă  de Dumnezeu.  Dar aspectul  cel  mai 
important pentru noi astăzi este faptul că această supunere ne 
ajută să rămânem fermi şi puternici în lupta spirituală chiar şi 
în momentele cele mai dificile şi dureroase din viaţa noastră. 
Aceasta  este  o  învăţătură  fundamentală  pentru  orice 
îndrumat,  pentru  că  pe această  cale  va învăţa  să  cunoască 
adevărata  victorie  asupra  duşmanului.  La  şcoala  supunerii 
faţă de Domnul, cel îndrumat va învăţa foarte repede că forţa 
şi curajul lui vin numai de la Dumnezeu.

Cu toate acestea ne putem gândi că tinerii şi bătrânii, la 
care se referă Sf. Petru, sunt cei  îndrumaţi  şi îndrumătorii; 
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deci apostolul le cere primilor să fie supuşi pentru ca astfel să 
se poată manifesta umilinţa pe care duşmanul nu poate s-o 
suporte. Spunea Anton cel Mare:

Văzui  toate  plasele  răului  întinse  pe  pământ,  şi  spusei 
gemând: «Cine mă mai poate scăpa?». Şi auzii o voce care 
îmi spuse: «Umilinţa» (Antonio, VeD, I, n. 7).

Recunosc importanţa rugăciunii continue?

Dacă  umilinţa  este  virtutea  pe  care  fiecare  îndrumat 
trebuie s-o caute, mai e nevoie şi de altceva pentru a învinge 
în luptă; rugăciunea este instrumentul obişnuit pe care fiecare 
îndrumat  trebuie  să-l  aibă  în  faţa  ochilor  săi.  Una  dintre 
acţiunile cele mai importante ale rugăciunii este că, avându-l 
pe Dumnezeu mereu în minte, ea devine forţa credinciosului. 
Părinţii deşertului tocmai în acest fel practicau rugăciunea şi-i 
învăţau practicarea:

Un  bătrân  spuse:  «Fie  că  te  aşezi  sau  te  ridici  sau  orice 
altceva ai face, dacă îl  ai pe Dumnezeu în faţa ochilor tăi, 
duşmanul nu te va putea speria cu nimic.  Dacă gândul tău 
rămâne  în  Dumnezeu,  şi  puterea  lui  Dumnezeu  rămâne  în 
tine» (DI, n. 377).

Cu toate  acestea rugăciunea trebuie să fie insistentă şi 
este necesar ca prin ea să perseverăm cu mare încredere în 
acţiunea lui Dumnezeu. Se povesteşte:

Un preot al Chiliilor avea carisma viziunilor. Într-o zi, în timp 
ce mergea la biserică să celebreze Liturghia, văzu în faţa unei 
chilii a fraţilor o mulţime de diavoli deghizaţi în femei care 
spuneau lucruri  urâte,  unii  îi  înjurau pe tineri,  alţii  dansau, 
alţii se schimonoseau. Bătrânul spuse plângând: «Acest frate 
trăieşte  cu siguranţă  în  neglijenţă  şi  de  aceea spiritele  rele 
stau în jurul chiliei lui provocând atâta haos».
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După  Liturghie,  la  întoarcere,  intră  în  chilia  fratelui  şi-i 
spuse: «Frate, sunt tulburat, dar am încredere în tine. Dacă te 
vei ruga pentru mine, Dumnezeu îmi va elibera cu siguranţă 
inima de ispită». Fratele făcu o mătanie1 şi-i spuse: «Părinte, 
nu sunt vrednic să mă rog pentru tine». Bătrânul insistă şi-l 
imploră zicând: «Nu plec, dacă nu-mi promiţi că vei spune în 
fiecare  noapte  o  rugăciune  pentru  mine».  Fratele  ascultă 
ordinul bătrânului. Bătrânul făcu aşa pentru că intenţiona să 
înceapă să-i dea o ocazie pentru a se ruga noaptea.
Fratele se trezi în timpul nopţii şi se rugă pentru bătrân. După 
rugăciune, fu cuprins de întristare şi spuse: «Suflet nenorocit! 
Te rogi  pentru  bătrân  şi  nu  te  rogi  pentru  tine?» Şi  astfel 
spuse o rugăciune şi pentru sine. Făcu aşa toată săptămâna; în 
fiecare  noapte spunea două rugăciuni,  una pentru bătrân şi 
una pentru sine. Duminică, când bătrânul mergea la biserică, 
văzu din nou diavolii în faţa chiliei fratelui; de această dată 
erau tulburaţi şi bătrânul înţelese că diavolii erau tulburaţi din 
cauza rugăciunilor fratelui. Plin de bucurie, intră la frate şi-i 
spuse: «Fă-mi o favoare, mai adaugă o rugăciune pentru mine 
în  fiecare  noapte».  Şi  el,  în  timp  ce  spunea  cele  două 
rugăciuni  pentru  bătrân,  fu  cuprins  din  nou  de  tristeţe  şi 
spuse: «Mizerabilule, mai adaugă o rugăciune şi pentru tine». 
Făcu  aşa  toată  săptămâna;  în  fiecare  noapte  recita  patru 
rugăciuni.
Şi bătrânul, când se întoarse, văzu diavolii necăjiţi şi potoliţi, 
şi-i mulţumi lui Dumnezeu. Intră din nou la frate şi-l imploră 
să mai adauge o rugăciune pentru el. Fratele adăugă şi pentru 
sine  o  altă  rugăciune  şi  spunea  în  fiecare  noapte  şase 
rugăciuni. Când bătrânul se întoarse din nou la frate, diavolii 
se mâniau pe el, pentru că erau înfuriaţi văzând că fratele se 
mântuieşte.  Atunci  bătrânul  îi  aduse  laudă  lui  Dumnezeu, 
intră în chilia sa şi-l îndemnă să nu mai fie neglijent, ci să se 

1 Mătanie: închinăciune până la pământ. Mătania mare e o 
genoflexiune cu faţa la pământ, uneori o prosternare totală 
a trupului, cu faţa la pământ. Indică pocăinţa desăvârşită, 
umilirea în faţa lui Dumnezeu sau a superiorului, care e 
imaginea lui Dumnezeu. Vine din grecescul metànoia, 
care înseamnă convertire.
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roage fără încetare; apoi plecă. Diavolii, văzând că persevera 
în rugăciune şi în veghe, cu ajutorul harului lui Dumnezeu, au 
plecat (DI, n. 66).

E clar că în deşert erau două categorii de călugări: fraţii 
şi  bătrânii,  numiţi  şi  părinţi;  nu  e  greu  să  recunoaştem în 
prima  categorie  pe  “cei  îndrumaţi”  şi  în  a  doua  pe 
“îndrumători”. Din acest punct de vedere povestirea vorbeşte 
de la sine, şi devine şi o învăţătură preţioasă asupra modului 
în care îndrumătorul trebuie să trăiască o adevărată îndrumare 
spirituală.

Există ceva la ce aş putea renunţa?

Pe lângă rugăciune, mai este însă şi spada înfierbântată a 
postului  şi  a  mortificării  pentru  a  respinge  asalturile 
duşmanului.  Folosirea  ei  este  extrem  de  utilă  pentru  a-l 
îndepărta  pe  cel  rău.  Se  povesteşte  acest  episod  despre 
Macarie Egipteanul:

Părintele  Macarie  trăia  într-o  singurătate  absolută,  într-un 
deşert  unde era singurul  sihastru.  Mai jos era un alt  deşert 
locuit de mulţi fraţi. Bătrânul privea drumul: şi iată că într-o 
zi  trecu  pe  acolo  diavolul  sub  înfăţişarea  unui  om:  părea 
îmbrăcat cu o tunică de in plină de găuri, şi din găuri ieşeau 
sticluţe:  «Unde  mergi?»,  îi  spuse  bătrânul.  El  răspunse: 
«Merg  să  le  tulbur  gândurile  fraţilor».  Bătrânul  spuse:  «Şi 
pentru ce  sunt  aceste  sticluţe?».  El  răspunse:  «Duc  fraţilor 
pofte».  «Aşa  de  multe?»,  întrebă  bătrânul.  «Da,  răspunse, 
dacă unuia nu-i place una,  îi  dau alta;  dacă nu-i  place nici 
aceea, îi dau o alta. Până la urmă găseşte una care-i place».
Bătrânul  rămase  să-l  aştepte  pe  drum  până  la  întoarcere. 
«Salut!»,  îi  spuse  bătrânul  zărindu-l.  «Da  ce  salut!»,  zise 
celălalt. «De ce?». «Pentru că toţi au fost obraznici cu mine şi 
nici unul nu mă vrea». «Deci, nu ai acolo nici un prieten?», 
întrebă bătrânul. El răspunse: «Ba da, am doar un prieten, el 
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îmi dă dreptate şi când mă vede, se întoarce ca vântul». «Cum 
se numeşte?». «Teopempto». După ce spuse asta, plecă.
Părintele Macarie, ridicându-se se îndreptă spre deşertul din 
sud. Auzind aceasta, fraţii i-au ieşit în întâmpinare cu ramuri 
de palmier şi fiecare se pregătea, gândindu-se că venea la el. 
Dar el întrebă: «Cine se numeşte Teopempto?». Găsindu-l, se 
îndreptă spre chilia lui, unde Teopempto îl primi cu bucurie. 
Când fu  numai  cu el,  bătrânul  îl  întrebă:  «Cum îţi  merge, 
frate?».  Acesta  răspunse:  «Bine,  mulţumesc  pentru 
rugăciuni». «Nu te tulbură gândurile?». «Nu, până-n prezent 
mă simt bine». Îi era ruşine de fapt să vorbească. Bătrânul îi 
spuse: «Gândeşte-te că eu practic asceza de mulţi ani şi sunt 
cinstit de toţi, şi totuşi şi eu atât de bătrân sunt tulburat de 
spiritul desfrânării». Atunci Teopempto răspunse: «Crede-mă, 
părinte, că şi eu».
Bătrânul se prefăcu că este ispitit şi de alte gânduri, pentru a-l 
face să se spovedească. Deci, îi spuse: «Cât posteşti?». «Până 
la ceasul al nouălea», spuse celălalt. Bătrânul spuse: «Posteşte 
până  seara  şi  practică  asceza,  învaţă  pe  de  rost  texte  din 
Evanghelie şi din celelalte Scripturi; dacă te asaltă gândul, nu 
privi în jos, ci mereu în sus, şi Domnul te va ajuta imediat.»
După ce i-a dat fratelui aceste indicaţii, bătrânul s-a întors în 
sihăstria sa şi în timp ce privea pe drum, a văzut din nou acel 
diavol şi i-a spus: «Unde mai mergi?». Şi el spuse din nou: 
«Să  tulbur  gândurile  fraţilor»,  şi  plecă.  Când  se  întoarse, 
sfântul  îl  întrebă:  «Ce  fac  fraţii?».  «Rău!»,  spuse  el.  «De 
ce?». «Pentru că toţi sunt mojici; şi ceea ce-i mai rău e că şi 
acela care îmi era prieten şi mă asculta, nu ştiu cum de s-a 
schimbat, şi nici măcar el nu-mi mai dă dreptate, ba chiar a 
devenit mai mojic decât toţi. Am jurat să nu mai merg prin 
acele părţi mult timp». După ce spuse asta, plecă. Şi sfântul 
intră din nou în chilie (Macarie, DeF, n. 3).

Îndrumarea deci trebuie să fie orientată spre crearea unei 
atitudini  care oferă  Domnului  multe  obişnuinţe  plăcute  sau 
comode, de care cel îndrumat se poate despuia tocmai pentru 
a nu se lăsa prins de o viaţă comodă; lucruri care chiar dacă 
aparent  par  inocente,  provoacă  totuşi  în  cel  îndrumat  o 
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moliciune difuză care,  la rândul ei,  îl  face incapabil  pentru 
lupta spirituală.

Este şi pentru mine Cuvântul arma zilnică?

Un alt instrument foarte important pentru a duce lupta 
spirituală este Sf. Scriptură. În Scrisoarea către Efeseni, Sf. 
Apostol Paul scrie să îmbrăcăm armura lui Dumnezeu:

De aceea îmbrăcaţi-vă cu armura lui Dumnezeu, ca să  
puteţi ţine piept în ziua rea şi, învingători în toate, să puteţi  
rămâne în picioare. Păşiţi, încinşi cu adevărul, îmbrăcaţi cu 
platoşa  dreptăţii,  cu  picioarele  încălţate  cu  cuvântul  
Evangheliei păcii.  Luaţi în toate scutul credinţei,  prin care  
veţi putea stinge toate săgeţile aprinse ale celui rău. Luaţi de  
asemenea  coiful  mântuirii  şi  sabia  Spiritului,  care  este 
cuvântul lui Dumnezeu (Ef 6, 13-17).

Este clar  că între toate bucăţile  apărătoare ale armurii, 
doar  unul  este  indicat  ca  ofensiv:  sabia  Spiritului,  adică  
Cuvântul lui Dumnezeu. Părinţii deşertului cunoşteau foarte 
bine acest lucru, şi pentru a demonstra cât de puternic este 
Cuvântul povesteau cu obişnuitul lor umor:

Unul dintre părinţi stătea în chilia lui; un diavol veni, intră în 
patul bătrânului şi  călugărul recită atunci pe de rost Cartea 
Numerilor.  Diavolul,  descurajându-se,  luă  înfăţişarea  unui 
sărac şi merse la bătrân şchiopătând cu un baston şi cu un coş. 
Bătrânul îl întrebă: «Ştii să reciţi pe de rost?». «Da – răspunse 
-,  Vechiul  Testament».  Bătrânul  îi  spuse:  «Noul  Testament 
nu-l  ştii?».  Dar când diavolul  auzi  «Noul»,  dispăru (DI,  n. 
632).

Nu există nici o posibilitate de continua cu succes lupta 
spirituală, dacă nu ai înţeles mai întâi acest lucru: Cuvântul 
lui Dumnezeu este o sabie aprinsă, o armă invincibilă.

95



Ce fac pentru a veghea în timpul ispitei?

De ce oare trebuie să fim mereu în luptă, fără să avem un 
moment de răgaz? Răspunsul este simplu: pentru că suntem 
ai lui Cristos şi îi aparţinem lui. Cel rău ne consideră ţintele 
sale  preferate  pentru  că  suntem trupul  lui  Cristos.  Nici  un 
îndrumat nu trebuie să uite vreodată că în momentul în care a 
ales  să  stea  cu  Domnul,  a  devenit  obiect  de  ură  şi  de 
provocare pentru duşmanul lui Cristos şi pentru gloatele lui 
teribile. Părinţii povestesc:

Unul  din  prezbiterii  din  Tebaida  povesti:  «Eram fiul  unui 
preot păgân. Când eram mic îl vedeam deseori pe tatăl meu 
intrând  în  templu  pentru  a  aduce  sacrificii  idolilor.  Odată, 
intrai  pe  ascuns  în  spatele  lui  şi  văzui  pe  diavol  cu  toată 
gloata lui împrejur.  Unul  din şefii  lui  veni să i  se închine. 
Diavolul  îl  întrebă:  “De unde vii?”.  El  răspunse:  “Eram în 
ţinutul  cutare  şi  am provocat  războaie  şi  mare  vărsare  de 
sânge; am venit  să te înştiinţez”. Îl întrebă: “În cât timp ai 
făcut aceasta?”. “În treizeci de zile”, răspunse. Diavolul dădu 
ordin să fie biciuit,  spunând: “În aşa de mult  timp ai făcut 
doar atât?”.
Şi iată că veni un altul să i se închine. Îl întrebă: Şi tu de unde 
vii?.  Răspunse:  “Eram pe mare  şi  am stârnit  furtuni  şi  am 
făcut să se scufunde nave şi să moară mulţi oameni; am venit 
să te înştiinţez”. Îl întrebă: “În cât timp ai făcut aceasta?”. “În 
douăzeci  de  zile”.  Diavolul  a  poruncit  ca  şi  acesta  să  fie 
biciuit,  spunând: “În aşa de multe zile ai  făcut doar atât?”. 
Veni  şi  un  al  treilea  să  i  se  înhine:  “Tu  de  unde  vii?”. 
Diavolul  răspunse:  “În  satul  cutare  era  o  nuntă  şi  eu  am 
stârnit  certuri  şi  mari  vărsări  de  sânge,  ucigând  mirele  şi 
mireasa; am venit să te înştiinţez”. Şi celălalt întrebă: “În câte 
zile  ai  făcut  aceasta?”.  “Zece”.  Porunci  ca  şi  acesta  să  fie 
biciuit pentru că i-a trebuit prea mult timp.
Apoi  veni  un  altul  să-l  adore.  Îl  întrebă:  “De  unde  vii?. 
Răspunse: “De patruzeci de zile sunt în deşert ca să mă lupt 

96



cu  un  călugăr,  şi  în  noaptea  asta  l-am  făcut  să  cadă  în 
desfrâu”. La aceste cuvinte diavolul se ridică, îl îmbrăţişă, şi 
luându-şi  coroana pe care o purta,  o puse pe capul  lui  şi-l 
aşeză pe tron spunând:  “Ai  fost  capabil  de  o faptă  aşa  de 
mare!”.  Bătrânul  concluzionă:  “Văzând  aceasta  am  spus: 
Starea călugărească este într-adevăr un lucru mare! Şi pentru 
că Dumnezeu a binevoit să mă mântuiască, am plecat şi m-
am făcut călugăr» (D, n. 191, p. 116-117).

Această întâmplare ne explică foarte bine înverşunarea 
duşmanului  împotriva  “sfinţilor”  lui  Dumnezeu.  Nici  un 
îndrumat deci să nu uite vreodată această realitate spirituală, 
ca să nu i se întâmple să rămână surprins.

Dacă  viaţa  ucenicului  este  împletită  cu  umilinţă, 
rugăciune, meditaţia zilnică asupra Cuvântului lui Dumnezeu, 
atunci lupta îşi schimbă aspectul: tocmai cel îndrumat devine 
războinic, şi prin urmare învingător. Povesteau Părinţii:

Un mare sihastru care spunea: «Satană, de ce îmi porţi mereu 
război  în felul acesta?», îl auzi pe diavol răspunzând: «Nu eu, 
ci tu eşti cel care mă combaţi cu putere» (DI, n. 35).
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XII
«… litera ucide»

(2Cor 3, 6)

Voi înşivă sunteţi scrisoarea noastră, scrisă în inimile  
noastre, cunoscută şi citită de toată lumea. Este limpede că  
voi sunteţi o scrisoare a lui Cristos, dată în sarcina noastră,  
scrisă nu cu cerneală, ci cu Spiritul Dumnezeului celui viu,  
nu pe  table  de  piatră,  ci  pe  tablele  inimii,  cele  de  carne.  
Această încredere în Dumnezeu o avem prin Cristos. Nu că 
am fi în stare noi înşine să ne închipuim ceva ca şi cum ar  
veni de la noi, ci putinţa noastră vine de la Dumnezeu. El ne-
a făcut în stare să fim servitorii unui legământ nou, nu al  
literei, ci al Spiritului, căci litera ucide, pe când Spiritul dă 
viaţă (2Cor 3, 2-6).

Cât din ceea ce fac se datorează legii?

După  ce  Sf.  Paul  a  scris  Prima  Scrisoare,  câteva 
evenimente grave au tulburat viaţa comunităţii din Corint; să 
încercăm să le încadrăm natura şi efectele lor. Biserica din 
Corint era pentru apostol ca şi familia lui, chiar până la a-i 
considera pe membrii ei ca pe copiii lui; în prima Scrisoare 
afirmă:

De-aţi  avea voi zece mii  de dascăli  în Cristos,  tot  nu  
aveţi mai mulţi părinţi, căci în Cristos eu v-am născut, prin  
Evanghelie (1Cor 4, 15).

În  această  comunitate  au  venit  nişte  provocatori  cu 
scrisori  de acreditare,  proveniţi  probabil  din Biserica de la 
Ierusalim, semănând venin. Comunitatea trece printr-o criză 
de  contestare  radicală  împotriva  fondatorului  ei.  E  clar  că 
destinatarii  respectivei  scrisori  cunosc  foarte  bine  faptele, 
motiv  pentru care  Sf.  Paul nu le  descrie;  ne rămâne totuşi 
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tonul suferind al scrisorii sale: durerea lui umană este foarte 
evidentă.  Din aceste indicaţii  abia schiţate,  se poate, totuşi, 
reconstitui destul de bine drama.

În anul 56 Paul se află la Efes, când este anunţat că nişte 
provocatori  iudeo-creştini  aţâţă  comunitatea  împotriva  lui. 
Atunci, el merge personal la Corint, pentru o vizită scurtă, dar 
– poate din cauza oboselii şi a excesivei implicări personale 
în conflict -, nu reuşeşte să repare ruptura, dimpotrivă vizita 
lui face să crească haosul.

Paul îşi promite să se întoarcă din nou la Corint cu mai 
mult  calm,  însă  între  timp  situaţia  se  agrava  şi  suferinţa 
creştea:  intrigile  şi  răzvrătirile  se  înmulţeau.  O  parte  din 
comunitate refuză categoric autoritatea apostolului şi chiar îl 
calomniază; ceilalţi tac.

Noii veniţi, care se laudă că l-au cunoscut pe Isus, vor să 
se  impună  ca  şefi  ai  comunităţii.  Prin  înşelăciune  distrug 
reputaţia  lui  Paul,  descriindu-l  ca  autoritar  şi  gelos,  fără 
elocvenţă, timid; negându-i până şi vocaţia şi titlul de apostol, 
ajung să pună la îndoială integritatea Cuvântului primit şi a 
intenţiilor sale. De aici va porni apoi reproşul că nu-i obligă 
pe păgânii convertiţi să respecte legea iudaică. Se formează, 
în  cele  din  urmă,  o  opoziţie  sistematică,  pentru  care  toate 
mijloacele sunt permise.

Dacă  ne  gândim  bine,  pare  absurd,  şi  totuşi  această 
Scrisoare, voită astfel de Duhul Sfânt, ne aminteşte că orice 
comunitate  creştină  autentică  trebuie  să  înfrunte  această 
încercare foarte dură. De fapt fiecare comunitate are în sine 
Paulul ei  şi  întâlneşte  diverşi  instigatori.  Cum e posibilă  o 
astfel  de tragedie  în  dauna trupului  lui  Cristos?  Răspunsul 
este clar: în inima fiecărui om, chiar şi a celui mai angajat în 
propria-i  convertire,  există  un vierme,  mereu  gata  de  atac, 
care  pleacă  de  la  individ  şi  –  dacă  nu  există  o  vigilenţă 
adecvată – tinde să pătrundă în viaţa comunităţii creştine: este 
legea. Şi legea este duşmanul Spiritului.
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Care sunt roadele evidente ale convertirii mele?

Chiar şi Părinţii deşertului au trebuit să întâlnească şi să 
înfrunte dezolarea celui care trăieşte viaţa creştină, nu în Duh, 
ci sub lege. Părintele Irineu observa cu mare durere faptul că 
şi mulţi călugări s-au făcut călugări numai de formă.

Mulţi oameni, care se roagă, nu se roagă…
(L. LENOIR,  Paterica armeniaca,  Louvain 1974-1976, I, p. 
17).

Trebuie să amintim că de fiecare dată când această boală 
foarte  gravă,  care  duce  la  moarte,  intră  în  comunitatea 
creştină, simptomele răului, pe care le produce, se manifestă 
prea  târziu,  pentru  că  legea şi  regulile  comunităţii  sunt 
oricum respectate; ba chiar, adesea, tocmai indivizii bolnavi 
spiritual  sunt  cei  mai  fideli  ordinii  comunitare  şi  cei  mai 
zeloşi  în  a  căuta  s-o  impună  şi  celorlalţi.  Înţelepciunea 
Părinţilor  însă  ne  învaţă  multe  despre  cât  valorează 
respectarea legilor fără convertirea inimii:

Un bătrân spuse: «Odată locuiam lângă un alt bătrân, la care 
veni o fecioară care-i spuse: “Părinte, am postit două sute de 
săptămâni, am învăţat Vechiul şi Noul Testament. Ce-mi mai 
rămâne  de  făcut?”  Bătrânul  răspunse:  “Ce  foloase  ai  tras? 
Pentru tine dispreţul este ca şi onoarea?” Ea răspunse: “Nu”. 
“Consideri pierderea ca şi câştigul, străinii ca pe rudele tale de 
sânge? Sărăcia ca şi abundenţa?” Ea răspunse: “Nu!”. Atunci 
bătrânul îi spuse: “Deci, nu ai postit o dată la şase zile şi nu ai 
învăţat nici Vechiul, nici Noul Testament, ci te înşeli pe tine 
însăţi. Du-te şi munceşte pentru că nu ai nimic”» (DI, n. 518).

Într-o adevărată  îndrumare spirituală,  ceea ce contează 
este viaţa sub călăuzirea Duhului, nu obsesia legii, pentru că 
cine trăieşte în Duh învaţă să respecte şi normele şi nu invers. 
Din  păcate,  cine  trăieşte  legea fuge  mereu  de  a  discerne 
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adevăratul  progres  spiritual,  lucrarea  Duhului,  pentru  că 
afirmă:  «Sfinţenia  nu se poate  măsura,  se poate  măsura  în 
schimb  străduinţa  pentru  viaţa  comunitară».  Părinţii 
deşertului, în schimb, învăţau pe ceilalţi să combată această 
greşeală:

Un bătrân a spus: «Dumnezeu suportă păcatele lumii, dar nu 
suportă păcatele deşertului. Frate, vezi că ceea ce se pretinde 
de la cel care a părăsit lumea, nu se pretinde de la cel care 
trăieşte în lume? Acesta are multe scuze, noi în schimb ce 
scuze vom găsi? Într-adevăr, focul va fi teribil şi pedepsele 
vor  fi  multe  pentru  cei  care,  deşi  au  cunoscut  voinţa 
Domnului,  o  dispreţuiesc,  făcând  voinţa  proprie.  De  fapt, 
bucurându-se şi desfătându-se cu vanitatea trecătoare ei spun: 
“Pentru  nevoile  şi  grija  trupului  achiziţionez  aur  şi  bunuri 
materiale  pentru  a  mă  îngriji  de  trupul  meu!”.  Această 
intenţie  arată  perfect  adevărul:  dacă  ei  deci  se  preocupă 
numai  de  nevoile  trupului  –fac  aşa  atunci  când  spun:  mă 
preocup de nevoile trupului – atunci nu trebuie să se lase duşi 
de aceia care poartă în singurătatea lor bogăţii şi mâncăruri 
scumpe, ci să prevadă nevoile trupului fără să se frământe. Şi 
unde  sunt  cei  care  posedă  numeroase  bunuri  şi  încă  mai 
caută? Şi aceia care mănâncă mult şi caută mâncărurile cele 
mai bune? Dacă lucrezi, nu accepta bani, dar dacă primeşti, 
nu lucra ca şi cum te-ai distra.
Dar  despre  acest  lucru  vrem  să  mai  spunem  ceva:  ţi-am 
prezentat de fapt cauzele reale ale patimilor pentru care cel 
care este călugăr, este judecat mai aspru decât cei care trăiesc 
în lume; mulţi dintre cei din lume, trăiesc de fapt bine şi dau 
de pomană. Acelui călugăr, în schimb, nu-i este nici măcar 
milă  de  fratele  său,  ci  trăieşte  în  lux  şi  face  din  casa  lui 
Dumnezeu un loc de negustorie, sau mai degrabă un magazin 
de  traficanţi.  Am  descris  parţial  compromisurile  acestor 
oameni, care duc la vanitate, astfel încât, cunoscându-le, să le 
evităm şi să ne mântuim. Credem că viaţa călugărului constă 
în a purta haina călugărească şi a spune: “Doamne, Doamne!” 
şi în a-i asculta pe cei care trăiesc în singurătate.
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Într-adevăr,  fraţilor,  dacă  nu  avem  grijă  de  noi  înşine 
considerându-ne mai răi decât cei care trăiesc în lume, vom 
sfârşi prin a cădea într-o astfel de prăpastie, încât nici n-am 
putea să ne mai gândim la Dumnezeu. Avem deci nevoie de 
frica  de  Dumnezeu  şi  de  umilinţă  adevărată.  Majoritatea 
fraţilor  noştri,  deşi  cred  că  sunt  umili  şi  că  trăiesc  ca  şi 
călugării,  caută să trăiască  conform voinţei  lor  şi  astfel  nu 
ascultă de voinţa lui Dumnezeu. Se pierd în voinţele lor, în 
distracţii  goale  şi  trecătoare.  Pierd  ocazia  care  li  se  oferă 
pentru a se converti şi pe care o vor căuta mai târziu, fără să o 
mai găsească.» (DI, n. 604).

Accentul cel mai mare deci se pune chiar pe sfinţenie, 
chiar dacă pentru a o trăi este necesar să dezvoltăm simţurile 
esenţiale ale discernământului spiritual, dar care nu se poate 
lipsi – nici măcar pentru o clipă – de instituţia unei solide şi 
noi  îndrumări  spirituale  pentru  toţi  membrii  comunităţii 
creştine.

Din intercalarea discernământului “comunitar”, făcut de 
responsabilii  conducerii  comunităţii,  cu  cel  “individual”  al 
fiecărui  îndrumător,  se  naşte  o  reciprocitate  complexă  de 
observaţii şi intuiţii spirituale care scoate în evidenţă felul în 
care acţionează Duhul Sfânt şi eventualele rezistenţe care i se 
opun. La sfârşit totul va fi judecat, cum ne-a învăţat Isus:

După  roadele  lor  îi  veţi  cunoaşte.  Poţi  oare  culege  
struguri de pe spini, sau smochine de pe ciulini? Astfel, orice  
pom bun dă roade bune, iar pomul rău dă roade rele. Pomul  
bun nu  poate  da  roade  rele,  nici  pomul  rău  nu  poate  da  
roade bune.  Orice  pom ce nu dă roade bune este  tăiat  şi  
aruncat în foc. Prin urmare, după roadele lor îi veţi cunoaşte  
(Mt 7, 16-20).

Dacă  ne-a  spus-o  Isus  putem  să  credem.  Acesta  este 
discernământul pe care trebuie să-l facem, şi după cum este 
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clar, nu are nici o legătură cu respectarea strictă a  legii. Un 
părinte spunea pe scurt:

Vai de acel om al cărui nume este mai mare decât opera lui 
(DI, n. 117).

Cât de curată este inima mea în a sluji?

În întreaga Biserică se simte trecerea – care a avut deja 
loc – de la regimul legii la acela al interiorităţii, adică la acela 
al Duhului. Cu toate acestea, pentru ca această schimbare să 
poată  aduce  roade  spirituale  abundente,  este  necesar  ca 
îndrumătorul să înţeleagă clar ceea ce Duhul Sfânt sugerează 
în fiecare zi în inima fratelui sau a surorii; şi mai este necesar 
ca acest discernământ să fie unul din punctele-cheie sau chiar 
principalul din toată experienţa creştină.

Nu  trebuie  să  ne  temem,  însă,  că  această  căutare  a 
îndemnurilor  Duhului  ne  îndepărtează  de  rigurozitatea 
exigenţelor  vieţii  morale,  pentru  că  arta  discernământului 
spiritual  se  dovedeşte  mult  mai  exigentă  decât  orice 
“respectare a legii”.

Orice  persoană  atentă  îşi  dă  seama  că  în  fiecare 
comunitate creştină este mai uşor să asculţi de lege decât să-ţi 
întorci inima la Dumnezeu. Mulţi sunt de fapt aceia care nu 
lipsesc  niciodată  de  la  întâlnirile  comunitare,  dar  care  nu 
cedează  nici  măcar  un pas  în  rezistenţa  pe care  o opun la 
schimbarea  interioară.  Aceştia  sunt  continuu  în  luptă 
împotriva lui Dumnezeu, şi totuşi sunt mereu prezenţi la toate 
întâlnirile.

Pe  de  altă  parte,  cine-şi  dăruieşte  întreaga  inimă  lui 
Cristos va fi condus cu siguranţă de Duh pentru a nu lipsi 
niciodată la întâlnirile vieţii comunitare.

De multe  ori,  activismul  ascunde  adesea  dorinţa  de  a 
urca scara “puterii”, sau de a se arăta ascultător faţă de acea 
autoritate care, se presupune, va permite în viitor reuşita şi 
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ocuparea  poziţiei  de  “şef”.  Toate  acestea  oferă  inevitabil 
material  pentru  o  reflecţie  profundă  asupra  conceptului  de 
autoritate în comunitatea creştină şi asupra exercitării ei; în 
plus ne iluminează asupra faptului că e oportun să separăm 
autoritatea morală şi pastorală care se exercită în mod senin şi 
prietenos prin îndrumare, de aceea a conducerii care se poate 
manifesta în forme puternice de îndemn sau – dacă e necesar 
– chiar de impunere.

Numai discernământul atent şi înţelept al îndrumătorului 
poate  vedea  adevăratele  progrese  şi  entuziasmele  deviante, 
făcând să iasă în evidenţă ambiţiile nemărturisite şi să dărâme 
zidurile mincinoase ale omului “carnal”, pentru a se elibera şi 
a se îmbrăca cu omul nou, creat după Dumnezeu în dreptatea  
şi în sfinţenia adevărată (Ef 4, 24).

Discernământul spiritual ne împinge mereu să ascultăm 
şi  să  eliberăm  în  fiecare  om  exigenţa  interioară,  aceea  a 
Duhului Sfânt, care nu este niciodată legată de  lege sau de 
regulamente  şi  nu se  opreşte  la  ele.  Dacă este  adevărat  că 
harul este mai puternic decât orice efort al nostru, e nevoie tot 
mai mult  de credincioşi  capabili  să sesizeze impulsurile lui 
cele mai subtile şi să le urmeze cu încredere. 

Asta  implică  necesitatea,  pentru  toţi  aceia  care  au 
acceptat  provocarea de a fi  implicaţi  în planul de mântuire 
pregătit de Tatăl,  de a nu rămâne sugari,  adică  nevoiaşi de 
lapte şi nu de hrană solidă (Ev 5, 12).

De aceea,  îndrumarea spirituală trebuie să se elibereze 
cât mai mult posibil de cursele  legii pentru a căuta sfinţenia 
vieţii şi pentru a da astfel fiecărui discipol:

…  mâncarea  solidă  ...  pentru  adulţi,  care,  datorită  
deprinderii, au simţurile pregătite să deosebească binele de  
rău (Ev 5, 14).
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Părinţii  ne  învaţă  cum  să  dăm  această  învăţătură, 
pregătind  terenul  pentru  a  face  să  crească  mulţumirea  şi 
umilinţa în inima celui îndrumat. Un bătrân spunea:

Să  ştii  fiul  meu,  că  noi  care  ne  facem  iluzii  că  suntem 
călugări, şi suntem, totuşi suntem foarte departe de modul de 
a trăi al călugărilor; trebuie să ne căim fără încetare. Chiar şi 
marii părinţi, asceţii, exilaţii voluntari, eremiţii şi desăvârşiţii 
trebuie să plângă şi să se căiascău. Dar de ce? Ascultă ca un 
înţelept: «Dumnezeu a spus că minciuna vine de la diavol. Şi 
acela  care  priveşte  o  femeie  şi  o  doreşte,  este  un  adulter 
perfect. Şi a se mânia împotriva fratelui este o omucidere. Şi 
va trebui să răspundem de cuvintele inutile».  Dar cine este 
acela, şi unde vom găsi noi un om departe de toate patimile, 
care nu a făcut experienţa minciunii, căruia concupiscenţa nu 
i-a  atins  spiritul,  care  nu  s-a  mâniat  fără  motiv  împotriva 
fratelui, din gura căruia n-a ieşit niciodată vreun cuvânt inutil, 
astfel încât nu trebuie să facă pocăinţă? Şi să ştii că cine nu se 
răstigneşte  pe  sine  pe  deplin  şi  nu  se  supune  umilinţei  şi 
dispreţului, şi  nu se expune la toate batjocurile, astfel încât 
toţi  să-l  ia  peste  picior  şi  să  râdă  de  el,  şi  să  suporte  cu 
mulţumire  şi  umilinţă  pentru  Dumnezeu;  şi  să  nu  caute 
absolut  nimic  din  ceea  ce  este  omenesc,  nici  glorie,  nici 
mâncare, nici băutură, nici îmbrăcăminte, atunci va putea să 
devină un călugăr adevărat. Dar tu îngrijeşte-te să faci binele 
şi nu te teme de slăbiciunea ta (DeF, pp. 98-99).

Mi se pare că acesta  este  drumul  de  parcurs  pentru a 
deveni sfinţi şi pentru a răspunde astfel vocaţiei primite.

105



XIII
«Toată Scriptura… e inspirată de Dumnezeu»

(2Tm 3,16)

Tu  însă  rămâi  în  cele  ce  ai  învăţat  şi  de  care  eşti  
încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, şi fiindcă de  
mic  copil  cunoşti  Sfintele  Scripturi,  care  pot  să  te  
înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Cristos  
Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos  
spre  învăţătură,  spre  mustrare,  spre  îndreptare,  spre 
înţelepţirea cea întru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu 
să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun  (2Tm 
3,14-17).

Discernământul meu îşi are rădăcinile în Cuvânt?

Lucrul  cel  mai  important  pentru  cel  ce  vesteşte 
Evanghelia  –  îi  scrie  Paul  lui  Timotei  –  este  să  accepte 
persecuţiile,  rămânând  însă  fidel  cuvântului  lui  Dumnezeu 
conţinut în Scripturi, pentru că numai în ele credinciosul este 
sigur că găseşte alimentul necesar pentru credinţa sa şi forţă 
pentru slujirea sa.  Dar interesul  cel  mai  apropiat  nouă este 
conţinut în ultimul verset: 

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos  
spre  învăţătură,  spre  mustrare,  spre  îndreptare,  spre 
înţelepţirea cea întru dreptate, astfel ca omul lui Dumnezeu 
să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun  (2Tm 
3,16).

Această frază a lui Paul, atât de clară şi concisă, este o 
mărturie explicită a apostolului cu privire la inspiraţia care ne 
vine  din  Scriptură.  Să  încercăm  deci  să  vedem  care  este 
sensul  legăturii  care  se  formează  între  discernământul 
spiritual  şi  Cuvântul  lui  Dumnezeu;  dacă  vom  reuşi  să 
înţelegem cum are loc şi cum se formează această legătură, 
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atunci  vom putea  înţelege  şi  cum ascultarea  cuvântului  lui 
Dumnezeu constituie fără îndoială punctul esenţial al oricărui 
discernământ spiritual, care pentru a fi aşa trebuie să fie pe 
deplin  condus  sub  acţiunea  Duhului  Sfânt.  Cuvântul  lui 
Dumnezeu nu numai că are o forţă de netăgăduit, ci este şi 
lumină în viaţă, cum spune Scriptura: Făclie pentru paşii mei  
e cuvântul tău şi lumină pe cărările mele (Ps 118,105)

Evagrio  Pontico,  un  călugăr  din  secolul  IV,  a  scris  o 
lucrare  cu  titlul:  L’Antirretico,  care  în  realitate  înseamnă: 
Discursul de respingere sau de contestare, adică orientat să 
combată insinuările  gândurilor  dezordonate.  Titlul  cuprinde 
tema  dominantă  a  cărţii:  ce  trebuie  să  răspundem  la 
insinuările  înşelătoare  ale  demonilor;  răspunsurile  sunt 
alcătuite din culegeri  de versete din Scriptură. Cuvântul lui 
Dumnezeu  este  deci  ca  un  depozit  extraordinar  al  tuturor 
armelor  posibile  –  şi  indispensabile  –  în  lupta  împotriva 
gândurilor rele; fiecare din ele este potrivită pentru o anumită 
ispită şi duce la biruinţă.

Chiar  dacă  tehnica  lui  Evagrio  poate  părea  simplistă, 
rămâne  totuşi  o  cale  foarte  sugestivă;  în  spatele  acestei 
metodologii  se  ascunde  un  adevăr  foarte  adânc  şi  deloc 
iluzoriu,  pentru  că  însăşi  Scriptura  e  baza  unui  bun 
discernământ spiritual şi permite îndrumătorului să descopere 
în fiecare zi ce este în inima celui îndrumat:

Câţiva fraţi îl vizitară pe părintele Anton şi îi spuseră: “Spune-
ne un cuvânt: cum ne vom putea mântui”. Bătrânul le spuse: 
“Aţi ascultat Scriptura? Este lucrul de care aveţi nevoie”. Ei 
au  răspuns:  “Şi  de  la  tine  vrem  să  auzim  ceva,  părinte”. 
Bătrânul le spuse: “Evanghelia spune: Dacă cineva te loveşte 
pe obrazul stâng, dă-i-l şi pe celălalt”. Ei spuseră: “Asta nu o 
putem face”. Bătrânul le spuse: “Dacă nu puteţi să daţi celălalt 
[obraz], suportaţi măcar să fiţi loviţi"” Ei spuseră: ”Nici măcar 
asta  nu o putem face”.  Bătrânul:  “Dacă  nu puteţi  face  nici 
măcar asta, cel puţin nu întoarceţi răul pe care l-aţi primit cu 
alt rău”. Ei spuseră: “Nu putem face nici măcar asta”. Atunci 
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bătrânul îi spuse discipolului său: “Pregăteşte-le o supă: sunt 
bolnavi”. Şi lor le spuse: “Dacă asta nu o puteţi face, cealaltă 
nu  vreţi  să  o  faceţi,  ce  pot  face  pentru  voi?  E  nevoie  de 
rugăciune” (Antonio, VeD, I, n. 19).

Anton  e  atât  de  plin  de  Cuvântul  lui  Dumnezeu  încât 
poate  să-l  folosească  liniştit  pentru  a  pune  chiar  în  faţa 
ochilor vizitatorilor realitatea spirituală a inimii lor: nu trăiesc 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Ce importanţă are pentru mine Cuvântul? 

Anton cel Mare – părintele tuturor călugărilor – era un 
cunoscător  profund  al  cuvântului  lui  Dumnezeu;  el  îşi 
amintea foarte multe  din memorie  şi  încerca să-i  înveţe  pe 
toţi; transmitem acest îndemn al său:

Cineva l-a întrebat pe părintele Anton, spunându-i:  “Ce 
trebuie  să  fac  pentru  a-i  plăcea  lui  Dumnezeu?”.  Bătrânul 
răspunse: “Fă ceea ce îţi poruncesc: oriunde ai merge, ţine-l 
mereu pe Dumnezeu în faţa ochilor tăi; orice ai face, sprijină-
te mereu pe mărturia  Sfintelor Scripturi; oriunde ai locui, nu 
pleca  imediat.  Pune  în  practică  aceste  trei  lucruri  şi  vei  fi 
mântuit” (Antonio, VeD, I, n. 3).

Toată viaţa lui a fost condusă de Cuvântul lui Dumnezeu 
şi vocaţia lui de călugăr a fost rodul ascultării Scripturii, când 
era abia doar un adolescent:

Nu trecuseră încă şase luni de la moartea părinţilor şi în timp 
ce, ca de obicei, se ducea în casa Domnului, medita în sinea lui 
şi reflecta următoarele: cum apostolii au lăsat totul pentru a-l 
urma  pe  Mântuitorul  şi  cum cei  despre  care  se  vorbeşte  în 
Fapte,  vânzând  propriile  bunuri,  aduceau  câştigurile  şi  le 
puneau la picioarele apostolilor, pentru ca să fie distribuite la 
cei care aveau nevoie şi ce mare a fost speranţa rezervată lor în 
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ceruri. Gândindu-se la aceste lucruri, intră în casa Domnului şi 
se  întâmplă  ca  tocmai  în  acel  moment  să  se  citească 
Evanghelia;  şi  l-a  auzit  pe  Domnul  care  spunea  bogatului: 
Dacă  vrei  să  fii  desăvârşit,  mergi,  vinde  tot  ce  ai  şi  dă  
săracilor;  apoi  vino,  urmează-mă şi  vei  avea o comoară în  
ceruri. Anton, ca şi cum amintirea sfinţilor i-a venit direct de 
la  Dumnezeu  şi  ca  şi  cum lectura  a  fost  tocmai  pentru  el, 
imediat, ieşi din casa Domnului şi dădu oamenilor din oraşul 
său bunurile pe care le moştenise de la părinţii săi… păstrând o 
mică parte pentru sora lui (VA, 2, 1-5).

Pentru Anton Cuvântul lui  Dumnezeu este cu siguranţă 
lumina  tuturor  acţiunilor  sale  şi  izvorul  oricărui 
discernământ; de aceea îi învaţă pe discipolii săi ceea ce el a 
făcut mai întâi: drumul său a început, plecând de la Scriptură, 
de  la  acele  cuvinte  ale  Evangheliei  care  l-au  interpelat 
personal şi pe care le-a ascultat imediat, fără ezitare. Anton 
va avea mereu această mare credinţă în Scriptură, de care se 
va lăsa inspirat; în ea va găsi  forţă pentru a-l combate pe 
diavol.

Mă desfăt în ascultarea zilnică a lui Dumnezeu prin 
Cuvântul Său?

Pentru  ca  Cuvântul  lui  Dumnezeu  să  devină  o  cheie 
pentru deschiderea discernământului spiritual, înainte de toate 
e  nevoie  ca  simpla  ascultare  sau  lectură  să  fie  deja  un 
exerciţiu în această direcţie. Sunt posibile diferite nivele de 
lectură  a  cuvântului  lui  Dumnezeu:  primul  e  constituit  din 
simpla lectură, ca şi cum Biblia a fost cuvânt uman introdus 
într-o  istorie,  într-o  limbă,  într-un  gen  literar  şi  într-un 
context istoric particular.  Asta e relativ uşor de înţeles, dar 
această lectură nu este suficientă pentru că aşa nu se poate 
înţelege nimic din ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună prin 
intermediul Scripturii.
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Pentru  ca  Dumnezeu  să-mi  vorbească,  e  necesar  un 
discernământ  spiritual:  călugării  occidentali  numeau  acest 
secret  lectio  divina,  lectura  divină  a  Bibliei  înţeleasă  ca 
ascultare faţă de Dumnezeu care ne vorbeşte prin intermediul 
ei. Conciliul Vatican II ne învaţă că Scriptura este Dumnezeu 
însuşi  care  vorbeşte:  …  rămânând  neatinse  adevărul  şi 
sfinţenia  lui  Dumnezeu,  se  manifestă  admirabila 
‘condescendenţă’  a  Înţelepciunii  veşnice  ‘ca  să  învăţăm 
nespusa bunătate a lui Dumnezeu şi cât de mult şi-a coborât 
felul de a vorbi, ţinând seama, cu atât de mare grijă, de firea 
noastră’ ”: sunt cuvintele lui Ioan Crizostomul (Dei Verbum, 
n. 13).

Dei Verbum (n. 25) ne explică apoi şi cum să ascultăm 
acest  cuvânt:  “…lectura  Sfintei  Scripturi  trebuie  să  fie 
însoţită  de  rugăciune,  ca  să  se  stabilească  dialogul  între 
Dumnezeu şi om; ‚pentru că atunci când ne rugăm, vorbim cu 
el;  pe  el  îl  ascultăm,  când  citim  minunile  divine’  ”,  cum 
spune Sf. Ambroziu.

Pentru  această  lectură  deci  e  necesară  o  continuă 
disponibilitate faţă de  evenimentul cuvântului lui Dumnezeu, 
care  reînnoieşte  continuu  inima  credinciosului,  dar  care 
rămâne absolut necunoscut şi străin celui care se limitează la 
exegeză istorică sau raţională. Am putea într-adevăr să citim 
Vechiul  Testament  ca  pe  saga  unuia  din  multele  popoare 
orientale, ba chiar ca pe o istorie banală şi uşor de ghicit. Sau 
se  poate  vedea  în  acel  proces  istoria  sfântă  a  mântuirii, 
condusă de Dumnezeu spre evenimentul lui Isus, care a venit 
să  reînnoiască  Alianţa  prin  însăşi  cuvintele  sale:  “Acest  
pahar este Legea cea nouă întru sângele meu, care se varsă  
pentru voi” (Lc 22, 20).

Deci, Isus după înălţarea sa la cer, cuprinde în sine însuşi 
istoria întregii Biserici, şi pe a mea de asemenea. La fel, când 
citim istoria lui Isus, născut la Betleem, care a trăit la Nazaret 
şi  la  Ierusalim,  trebuie  să  recunoaştem  în  ea  prezenţa  lui 
Dumnezeu  şi  cum  a  acţionat  Dumnezeu,  dar  şi  cum 
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acţionează astăzi  în mijlocul poporului său în urma învierii 
sale.  Această  lectură  nu  este  rodul  unei  imaginaţii  prea 
fanteziste,  ci  a  prezenţei  continue  a  Duhului  Sfânt  în 
Scriptură.  Părinţii  deşertului,  conduşi  de  Duh,  făceau  o 
lectură  uneori  alegorică  –  dar  mereu  “spirituală”  –  ca  în 
pasajul  următor,  care  se  referă  la  prescripţiile  din  Levitic 
pentru animalele curate şi necurate (cf Lev 11, 3): 

Un bătrân spuse: “Animalul curat are două unghii şi rumegă 
mâncarea şi noi care am crezut cu adevărat şi am recunoscut 
cele două Testamente, trebuie să rumegăm mâncarea bună şi 
nu pe cea rea. Mâncarea care ne este folositoare sunt gândurile 
bune  care  vin  din  tradiţia  sfinţilor  maeştri  şi  din  citirea 
Scripturii; sufletul celui care-l iubeşte pe Dumnezeu trebuie să 
le mediteze mereu;  mâncarea rea,  în schimb,  sunt  gândurile 
necurate  sugerate  de  uneltirile  diavolului.  Trebuie  să  le 
respingem îndată ce ne asaltează şi să nu zăbovim în ele” (DI, 
n. 645).

Prezenţa  Duhului  Sfânt  în  Scriptură  suscită  “lectura 
spirituală”,  şi  Cuvântul,  iluminat  continuu  de  Duh,  devine 
acel cuvânt al lui Dumnezeu care ne vorbeşte astăzi.

Dacă  citim  şi  ne  bucurăm  în  acest  mod,  Cuvântul  lui 
Dumnezeu  se  transformă  într-un  continuu  exerciţiu  de 
discernământ spiritual. Totuşi acest exerciţiu de lectură nu se 
termină  cu  descoperirea  sensului  teologic  al  Scripturii,  ci 
devine,  cum  a  fost  pentru  Anton,  o  chemare  personală. 
Această lectură ajunge deci pe primul loc, care le precede pe 
celelalte, dar tocmai de aceea fiecare dintre noi, fie îndrumat, 
fie îndrumător, nu este scutit.

Asemenea  celor  care,  ajunşi  la  Ierusalim,  atraşi  de 
zgomotul Rusaliilor,  când au auzit  cuvintele lui Petru, care 
erau ale lui Dumnezeu însuşi, au fost pătrunşi la inimă (Fap 
2, 37), la fel şi noi rămânem străpunşi de Cuvânt, deoarece 
Cuvântul  lui  Dumnezeu,  astfel  ascultat,  atinge  inima  şi  o 
străpunge, o face să se mişte şi să tresalte şi produce în ea o 
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sensibilitate  mai  mare  la  îndemnurile  Duhului.  Ascultarea 
Cuvântului generează în inima credinciosului o adeziune tot 
mai radicală la voinţa lui Dumnezeu. Meditând Cuvântul lui 
Dumnezeu, Anton a învăţat că Domnul său e un Dumnezeu 
exigent, care vrea totul; viitorul părinte nu ascultă doar, ci va 
şi transmite discipolilor săi această dorinţă de totală supunere 
lui Dumnezeu.

Spiritualitatea Părinţilor deşertului îşi cufundă rădăcinile 
în Cuvântul lui Dumnezeu şi Biblia este cartea lor, precum 
este  şi  a  noastră.  Într-adevăr,  Scriptura  este  aceea care  are 
capacitatea divină de a ne plăsmui, care ne dă “formă”, care 
ne creează din nou zi de zi. Aşa acţiona în Maria din Nazaret 
şi  o  pregătea  să  devină  mama  Mântuitorului.  Origene, 
comentând răspunsul  dat  de Maria  îngerului  care  i-a  vestit 
naşterea lui Isus, scrie:

“Iată slujitoarea Domnului”, spune Maria, şi e ca şi  cum ar 
spune: “Eu sunt o foaie albă unde scriitorul poate să scrie ce 
vrea.  Să  facă  din  mine  ce  vrea,  Domnul  universului” 
(ORIGENE, Omelie su Luca, 7, 2).

Ca  şi  Maria,  credinciosul  primeşte  de  la  Cuvântul  lui 
Dumnezeu  o  formă  care  a  fost  întipărită  în  fiecare  om  la  
început,  când  Dumnezeu  l-a  creat  pe  om  după  chipul  şi 
asemănarea sa. Acea asemănare, pierdută din cauza păcatului, 
este  recuperată  şi  reînnoită  prin  ascultarea  Scripturii,  care 
răsună astăzi ca invitaţie la convertire:

Un bătrân spuse: “Există un glas care îi strigă omului până la 
ultima răsuflare: Astăzi converteşte-te!” (DI, n. 10).

Deoarece  este  convins  că  este  pentru  el  Cuvântul, 
credinciosul nu ezită niciodată să-l consulte înainte de fiecare 
acţiune a sa. Părinţii ne învaţă:
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Un bătrân spuse: “Să nu faci nimic înainte de a-ţi fi examinat 
inima, ca să vezi dacă ceea ce vrei să faci este conform voinţei 
lui Dumnezeu” (DI, n. 103).

A învăţa  şi  a  examina  propria  inimă,  pentru  a  verifica 
dacă faptele sunt în acord cu voinţa lui Dumnezeu, este cea 
mai importantă şi poate cea mai dificilă dintre îndatoririle pe 
care trebuie să le îndeplinească îndrumătorul, dar poate este 
şi una dintre cele mai răsplătite de Domnul.

Părintele  deşertului  este  prototipul  adevăratei  direcţiuni 
spirituale.  Cuvintele  sale – sau acelea ale îndrumătorului  – 
născute  din  Duh,  devin  purtătoare  de  viaţă,  sau  reprezintă 
cumpăna inevitabilă  a  apelor  pentru a  indica  dacă în  viaţa 
celui pe care-l îndrumă, Cristos este Domn sau nu.

Îndrumătorul  poate  spune  un  cuvânt  înţelept  numai  în 
măsura în care el a fost mai întâi reînnoit de Duh şi la rândul 
său,  cu  ajutorul  Scripturii  şi  a  unui  “îndrumător  conform 
Duhului”, s-a coborât în adâncul propriei inimi, învăţând să 
discearnă căile  Duhului şi să lupte împotriva tentaţiilor;  pe 
scurt,  s-a  lăsat  plăsmuit  de  Cuvântul  lui  Dumnezeu  şi  a 
devenit  slujitor  al  Domnului,  purtător  al  Cuvântului  pentru 
cel pe care-l îndrumă. 
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XIV
«… mai ascuţit decât orice sabie»

(Ev 4,12)

Drept  aceea,  s-a  lăsat  altă  sărbătoare  de  odihnă 
poporului lui Dumnezeu. Pentru că cine a intrat în odihna lui  
Dumnezeu  s-a  odihnit  şi  el  de  lucrurile  lui,  precum 
Dumnezeu de ale Sale. Să ne silim deci ca să intrăm în acea  
odihnă, ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă a neascultării.  
Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător şi mai ascuţit  
decât  orice  sabie  cu  două  tăişuri,  şi  pătrunde  până  la  
despărţitura  sufletului  şi  duhului,  dintre  încheieturi  şi  
măduvă,  şi  destoinic  este  să  judece  simţirile  şi  cugetările  
inimii. Şi nu este nici o făptură ascunsă înaintea Lui, ci toate  
sunt goale şi descoperite, pentru ochii Celui în faţa Căruia  
noi vom da socoteală (Ev 4, 9-13).

Răspund cu claritate la întrebările pe care mi le pune 
Cuvântul?

Ca Israel  în  deşert,  la  fel  şi  Biserica  este  peregrină  pe 
pământ şi fiecare dintre noi, care facem parte din ea, parcurge 
acest drum. Fiecare dintre noi, îndrumat sau îndrumător, se 
simte  cu  siguranţă  implicat  în  mod  direct  în  traversarea 
acestui  deşert  sub  călăuzirea  Duhului.  Suntem  siguri  de 
promisiunea  lui  Dumnezeu,  dar  şi  expuşi  tuturor  ispitelor. 
Mesajul Exodului, deci, e valabil şi astăzi pentru mine şi este 
cu siguranţă o lecţie de fidelitate.

Scrisoarea  către  Evrei  insistă  asupra acestei  fidelităţi  şi 
scoate  în  evidenţă  faptul  că  generaţia  poporului  lui  Israel, 
eliberat  din  sclavia  Egiptului,  nu  a  putut  intra  în  Ţara 
Făgăduinţei pentru că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. 
Această amintire este un avertisment sever pentru credincioşii 
care sunt atraşi de ispita infidelităţii. Şi Isus ne aminteşte că, 
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până  şi  în  mijlocul  persecuţiilor,  numai cine  perseverează 
până la sfârşit, va fi mântuit (Mt 24, 13).

În zilele exodului promisiunea Dumnezeului fidel nu s-a 
realizat  din  cauza  răzvrătirii  oamenilor,  dar  rămâne  mereu 
validă; astăzi promisiunea de a intra în odihna Domnului este 
actuală  pentru  noi  credincioşii:  este  împlinirea  creaţiei, 
invitaţia  de  a  participa  în  Cristos,  Mântuitorul  nostru,  la 
aceeaşi  viaţă  divină,  urmându-l  pe el  şi  calea pe care  ne-a 
deschis-o. Noi existăm deci pentru a o parcurge cu o credinţă 
lipsită de reticenţe: aceasta este ascultarea pe care i-o datorăm 
lui Dumnezeu.

În acest moment Cuvântul lui Dumnezeu ne interpelează 
şi  ne  pune  în  faţă  cererile  sale,  invitându-ne  să  dăm 
răspunsuri urgente şi clare, fără umbră de minciună, pentru că 

… viu este cuvântul lui Dumnezeu şi înfăptuitor, şi mai  
tăios  decât  orice  sabie  cu  două  ascuţişuri,  şi  pătrunzător  
până la despărţitura sufletului şi a spiritului, a încheieturilor  
şi  măduvelor,  şi  scrutător  al  cumpănirilor  şi  cugetărilor  
inimii. Şi nu se află vreo făptură nevăzută de el, ci toate sunt  
fără acoperământ şi sub stăpânirea privirii Aceluia faţă de  
care vom răspunde (Ev 4, 12-13).

Cunosc Sfânta Scriptură?

Totuşi,  pentru  a  putea  răspunde în  mod  adecvat  săbiei 
tăioase a Cuvântului,  trebuie  să devenim sensibili  la vocea 
lui, fără să ne împietrim inima:

Întrucât… cei cărora le-a fost dată mai întâi Vestea cea  
bună  nu  au  intrat  (în  Ţara  Făgăduinţei)  din  cauza 
neascultării,  el  hotărăşte  din  nou  o  zi,  ziua  de  azi,  în  
cuvântul rostit prin gura lui David, după cum am spus mai  
sus: “Astăzi, de veţi auzi glasul lui, nu vă împietriţi inimile! 
(Ev 4, 6-7).
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Sensibilitatea  faţă  de Cuvântul  lui  Dumnezeu se  obţine 
însă  numai  în  miezul  Cuvântului  însuşi,  pentru  că  tocmai 
Scriptura  este  cea  care  ne  dă  capacitatea  de  a  discerne; 
aceasta poate să pară, la prima vedere, un fel de cerc vicios, 
dar nu este; Părinţii greci spun că tocmai Cuvântul îl face pe 
cititor capabil să vadă dincolo de lucruri, îl ajută să discearnă.

Scrisoarea  către  Evrei  descrie  exact  acest  proces.  Într-
adevăr,  Cuvântul  este  cel  care  mişcă  inima  şi  o  răneşte, 
făcând-o astfel sensibilă şi deschisă să înţeleagă şi să accepte 
voinţa lui Dumnezeu.  Lectio divina, când este practicată în 
fiecare  zi,  constituie  terenul  special  în  care  se  dezvoltă 
discernământul spiritual. Orice credincios care ascultă în mod 
asiduu Scriptura, învaţă să-şi asculte inima unde aude ecoul 
cuvântului lui Dumenzeu care răsună.

Lectura şi meditarea Cuvântului lui Dumnezeu erau hrana 
de zi cu zi a Părinţilor, fie anahoreţi, fie cenobiţi. Ei învăţau 
Biblia pe de rost pentru a o putea medita în timpul zilei, mai 
ales  în  timp  ce  erau  puşi  la  munci  manuale.  Scriptura 
meditată  continuu  devenea  astfel  conţinutul  şi  structura 
tuturor discursurilor lor. Pentru a înţelege lucrul acesta este 
suficient să citim şi să examinăm scrierile lor.

Un  exemplu  clar  este  acest  pasaj  din  testamentul 
părintelui  Orsiesi,  al  doilea  părinte  general  al  koinonìei 
Sfântului  Pacomie  după  moartea  acestuia.  Testamentul  său 
este un mare îndemn la caritate şi la grija reciprocă în iubirea 
fraternă:

Şi noi avem un depozit încredinţat nouă de Dumnezeu: viaţa  
fraţilor noştri (Libro del nostro Padre Orsiesi, PeD, 40).

Orsiesi  sintetizează în mod minunat  toată învăţătura  lui 
Pacomie  cu  privire  la  viaţa  comună:  îmbrăţişând  crucea  şi 
trăind ca Părinţii în conformitate cu crucea:
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… trebuie să ne iubim unii pe alţii şi să arătăm că suntem cu 
adevărat  slujitorii  Domnului  nostru  Isus  Cristos,  fiii  lui 
Pacomie  şi  discipoli  ai  koinonìei  (Libro  del  nostro  Padre 
Orsiesi, PeD, 23).

Ultima parte  este  un apel  stăruitor  la a păstra  în  inimă 
Scriptura:

… să avem grijă să citim şi să înţelegem Scripturile şi să ne 
dedicăm fără încetare meditării lor, pentru că ştim că stă scris: 
din rodul gurii sale omul mănâncă binele (Prov 13, 2) şi le va 
fi dată plata ostenelilor lor (cf Înţ 10, 17). 
Scripturile ne conduc la viaţa veşnică şi părintele nostru ni le-a 
încredinţat  şi  ne-a  ordonat  să  le  medităm continuu ca  să  se 
împlinească în noi ceea este scris: Cuvintele acestea, pe care ţi  
le spun eu astăzi, să le ai în inima ta şi în sufletul tău; să le  
sădeşti  în fiii  tăi  şi  să vorbeşti  de ele când şezi  în casa ta.  
Când mergi pe cale, când te culci şi când te scoli. Să le legi ca  
semn la mână şi să le ai ca pe o tăbliţă pe fruntea ta. Să le  
scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale (cf Dt 6, 6-9) ca să 
înveţe să se teamă de Mine în toate zilele vieţii lor  (cf  Dt 4, 
10). Şi Solomon vrea să arate acelaşi lucru când spune: Scrie-
le pe tabla inimii tale (cf Prov 3, 3). Vedeţi cu ce mărturii mari 
ne îndeamnă cuvântul Domnului să medităm Sfintele Scripturi 
ca să avem ceea ce rostim cu gura. Bine este omului să poarte  
un jug din tinereţile  lui.  Să stea la o parte în tăcere,  dacă  
Domnul îi dă poruncă (cf  Plângeri 3, 27-28);  să dea obrazul  
lui  spre  lovire  şi  să  se  sature  de  ocară!  Căci  Domnul  nu  
aruncă pe oameni pentru totdeauna (cf Plângeri 3, 30-31). 
Şi în altă parte stă scris:  Mi-am adus aminte de prietenia cea 
din tinereţea ta, de iubirea de pe când erai mireasă (cf Ier 2, 
2). Şi în altă parte: Bucură-te, omule, cât eşti tânăr şi inima ta  
să fie veselă în zilele tinereţii tale şi mergi în căile inimii tale  
şi după ce-ţi arată ochii tăi, dar să ştii că pentru toate acestea,  
Dumnezeu te va duce la judecata Sa. Alungă necazul din inima  
ta  şi  depărtează  suferinţele  de  trupul  tău,  căci  copilăria  şi  
tinereţea sunt deşertăciune (cf Ecl 11, 9).  Şi adu-ţi aminte de 
Ziditorul tău în zilele tinereţii tale, înainte ca să vină zilele de  
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restrişte şi să se apropie anii despre care vei zice: “N-am nici  
o plăcere de ei!…” Înainte ca să se întunece soarele şi lumina  
şi luna şi stelele şi ca norii să mai vină după ploaie; Atunci  
este vremea când străjerii casei tremură şi oamenii cei tari se  
înconvoaie la pământ şi cele ce macină nu mai lucrează, căci  
sunt puţine la număr şi privitoarele de la ferestre se întunecă;  
Şi se închid porţile care dau spre uliţă şi se domoleşte huruitul  
morii  şi  te  scoli  la  ciripitul  de  dimineaţă  al  păsării  şi  se  
potolesc  toate  cântăreţele;  Şi  te  temi  să  mai  urci  colina  şi  
spaimele pândesc în cale şi  capul se face alb ca floarea de  
migdal şi lăcusta sprintenă se face grea şi toţi mugurii s-au  
deschis,  fiindcă  omul  merge  la  locaşul  său  de  veci  şi  
bocitoarele dau târcoale pe uliţă; Mai înainte ca să se rupă  
funia de argint  şi  să se spargă vasul  de aur şi  să se strice  
ulciorul la izvor şi să se sfărâme roata fântânii. Şi ca pulberea 
să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă  
la Dumnezeu, Care l-a dat. 
Şi  în  Evanghelie  stă  scris:  Fiilor,  nu  cumva  aveţi  ceva  de  
mâncare? Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei (cf In 
21, 5-6). Şi în altă parte:  Copiii voştri, de care voi ziceaţi că  
vor  cădea în  prada vrăjmaşilor,  şi  fiii  voştri  care  acum nu 
cunosc nici binele, nici răul, aceia vor intra acolo (cf Dt 1, 39) 
şi în altă parte:  Şi pe tot cel de parte bărbătească, care se va  
naşte întâi, va fi numit sfânt (cf Ex 13, 2.12.15; Lc 2, 23). Şi în 
Evanghelie: Isus creştea în înţelepciune, statură şi har în faţa  
lui Dumnezeu şi a oamenilor (cf Lc 2, 52).
Şi Iosue, slujitorul lui Moise, era tânăr şi nu se îndepărta de 
cortul lui Dumnezeu (cf  Ex 33, 11). Şi despre David citim că 
stă scris:  Acela era bălan, cu ochi frumoşi (cf 1Rg 16, 12). Şi 
Timotei a fost instruit  încă de copil în cele ale Sfintei Scripturi 
pentru  ca  urmând  drumul  ei,  să  ajungă  la  credinţa  în 
Mântuitorul  (cf  2Tm  3,  15).  Şi  despre  Daniel,  datorită 
înţelepciunii sale (cf Dn 1, 4), vedem scris că era numit  omul  
dorinţelor (cf  Dn 9, 23; 10, 11.19). Şi Iosif a fost preaiubitul 
tatălui,  pentru  că  asculta  de  poruncile  sale;  avea  doar 
şaptesprezece  ani  şi  considera  deja  ordinele  sale  drept  lege 
pentru  viaţă  (cf  Gn 37,  2-3.  14)  (Libro  del  nostro  Padre 
Orsiesi, PeD 51-52).
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Acest  pasaj  încheie  un  lung  paragraf  din  Ecleziasticul 
care descrie bătrâneţea şi este unul dintre cele mai frumoase 
compoziţii  literare  ale  Bibliei.  Se  cântă  soarele  şi  bucuria 
anilor tinereţii cu puţină melancolie; apoi urmează portretul 
emoţinoant al bătrânului, atât de delicat şi autentic. Declinul 
corpului este descrisă poetic, aproape ca  viaţa într-un sat la 
sfârşitul zilei; umerii care se încovoaie sunt bărbaţi puternici 
învinşi de oboseală, dinţii rari sunt femeile la moară care se 
opresc pentru că au rămas puţine, moartea e a fărămiţa  firul  
de argint al  vieţii:  în  cele  din urmă sufletul  se întoarce  la 
Dumnezeu şi trupul în pământ.

Dacă ne gândim că în timpul lui Orsiesi, Bibilia nu era 
împărţită nici în capitole, nici măcar în versete, ne dăm seama 
că  această  colecţie  preţioasă  de  paragrafe,  luate  din  cărţi 
diferite ale Vechiului şi Noului Testament, putea să aibă loc 
numai prin perfecta cunoaştere pe de rost a întregii Scripturi. 
Pentru noi ar fi poate covârşitor să o învăţăm pe de rost, dar 
cu siguranţă e necesar să o cunoaştem tot mai profund pentru 
a putea înţelege cum ne vorbeşte Dumnezeul nostru.

Caut să întrevăd cum lucrează în mine Cuvântul?

Dacă  cel  îndrumat  nu  este  fidel  în  meditarea  zilnică  a 
cuvântului  lui  Dumnezeu,  munca  îndrumătorului  devine 
istovitoare şi sfârşeşte apoi prin a ajunge atât de frustrantă, 
încât acesta, încet încet, va tinde să devină din “îndrumător” 
conform  Duhului,  “director”  conform  trupului.  De  aceea 
trebuie să fim foarte atenţi pentru ca fiecare să aibă un timp 
special  din  zi  rezervat  lecturii  spirituale  a  Cuvântului  şi 
meditării lui.

În acest sens este foarte folositoare – poate ar trebui să 
spunem  necesară  –  participarea  săptămânală  la  ascultarea 
unei cateheze asupra Cuvântului. Cu ajutorul acestor mijloace 
inima  credinciosului  –  fie  îndrumat,  fie  îndrumător  –  se 
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deschide pentru a primi tot mai bine Scriptura, care începe să 
ilustreze  fiecăruia  dimensiunea  istoriei  sacre.  Când 
credinciosul  întâlneşte  Cuvântul  în  adâncul  inimii  sale, 
această istorie a mântuirii se manifestă; atunci “credinciosul” 
se  transformă  într-un  “ascultător”  şi  devine  chiar  un 
“văzător” pentru că ascultând Cuvântul, începe să întrevadă 
căile lui Dumnezeu şi poate să vorbească despre voinţa Lui 
cu el. Pe drept spunea părintele Poemen:

Învaţă-ţi gura să spună ceea ce este în inima ta (Poemen, VeD, 
II, n. 63). 

În  acest  moment,  continuând  acest  drum,  cel  îndrumat 
înţelege  treptat  arta  supremă  a  discernământului  spiritual, 
pentru că vede tot mai mult cu ochii lui Dumnezeu. Practic, 
credinciosul  se află într-un loc privilegiat,  adică imediat  în 
spatele  pupilei  lui  Dumnezeu;  deci  poate  începe  să 
deosebească care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bine şi  
desăvârşit (Rom 12, 2).

Când ajunge la acest stadiu, inima credinciosului atinge 
nivelul  cel  mai  înalt  al  creşterii  sale  în  discernământul 
spiritual:  devine  o  inimă  “profetică”  în  sensul  cel  mai 
adevărat al cuvântului. Acest salt de calitate are loc pentru că 
el devine capabil  să interpreteze evenimentele vieţii  sale în 
lumina  istoriei  sacre  pe care  o  trăieşte.  Când cel  îndrumat 
face această experienţă, este pregătit să fie la rândul său un 
îndrumător. 

Tot  procesul  acesta  trebuie  stimulat  foarte  clar  de 
Cuvântul  lui  Dumnezeu,  dacă  cel  îndrumat  îl  caută  şi  îl 
trăieşte cu constanţă zilnică. Acest Cuvânt deci îi devine mai 
întâi  prieten,  apoi  îi  dă  o  nouă sensibilitate  pentru  aceeaşi 
Scriptură, care purifică în el sensul spiritual, făcându-l tot mai 
capabil să înţeleagă evenimentul salvific care se ascunde în 
spatele oricărui eveniment al istoriei sale umane.
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Îndrumătorul, la rândul său, trebuie să fie condus de Duh, 
pe  un  drum  delicat  şi  misterios,  să  dezvolte  o  specială 
sensibilitate  interioară,  care  îi  dă  capacitatea  să  întrevadă 
suscitările Duhului în inima şi în viaţa fraţilor şi a surorilor 
încredinţati lui.

Acest  aspect,  în  fond,  nu  este  diferit  de  ceea  ce 
îndrumătorul a dezvoltat  deja în interiorul său, ascultând şi 
savurând  Cuvântul  lui  Dumnezeu,  adică  acea  sensibilitate 
definită de  Ioan ungere:

Cât  despre  voi,  ungerea  pe  care  aţi  primit-o  de  la  el  
rămâne în voi şi nu aveţi nevoie ca cineva să vă înveţe, ci aşa 
cum ungerea  lui  vă  învaţă  privitor  la  toate  -  iar  ea  este  
adevăr,  nu minciună -,  rămâneţi  în el,  cum v-a învăţat  ea  
(1In 2, 27).

Sunt deci  două  ungeri care  mai  apoi devin o unitate  şi 
coincid perfect. Într-adevăr, inima  care tresaltă şi palpită sub 
atingerea cuvântului lui Dumnezeu este aceeaşi care tresaltă 
şi  palpită,  în  mod  asemănător,  când  întrevede  ceva  ce 
manifestă dorinţele Duhului în interiorul celui îndrumat.
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XV
«… nici nu falsificăm Cuvântul lui Dumnezeu»

(2Cor 4, 2)

De aceea, deoarece, din îndurare, avem acest serviciu,  
noi nu ne delăsăm, ci am refuzat felurile de a lucra ascunse 
şi  ruşinoase,  şi  nu  umblăm cu  viclenie,  nici  nu  falsificăm 
cuvântul lui Dumnezeu, ci dinaintea lui Dumnezeu ne punem 
în faţa oricărei conştiinţe omeneşti prin arătarea limpede a  
adevărului.  Şi  chiar  dacă  se  află  un  văl  pe  Evanghelia  
noastră,  ea  este  nelămurită  doar  pentru  cei  ce  se  pierd,  
pentru  necredincioşii  cărora  dumnezeul  acestei  lumi  le-a  
întunecat minţile, să nu le strălucească lumina Evangheliei  
pline  de  măreţie  a  lui  Cristos,  care  este  icoana  lui  
Dumnezeu.  Nu,  noi  nu  ne  predicăm  pe  noi  înşine,  ci  pe  
Cristos Isus Domn, iar pe noi ca servitori ai voştri, de dragul  
lui  Cristos.  Într-adevăr,  Dumnezeul  care  a  zis:  “Din  
întuneric să fulgere lumina”, el a fulgerat în inimile noastre  
ca  să  strălucească  cunoaşterea  măreţiei  lui  Dumnezeu  pe 
faţa lui Cristos (2Cor 4, 1-6).

Ce atitudine iau în faţa Cuvântului lui Dumnezeu?

Un vestitor al Evangheliei nu poate falsifica Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru a-i mulţumi pe ascultătorii săi sau pentru a 
obţine o laudă personală. Vestitorul Cuvântului, iluminat de 
Cristos, devine el însuşi lumină pentru a ilumina orice inimă 
care nu se lasă sedusă de  dumnezeul acestei  lumi, adică de 
Satana,  duşmanul  lui  Dumnezeu,  care  întruchipează  toate 
forţele  perverse  care  caută  să  slăbească  şi  să  distrugă 
existenţa omului.

Totuşi un fapt foarte comun ofileşte viaţa creştinului: în 
absenţa  unei  angajări  zilnice  vii  şi  atente,  există  mereu 
tendinţa  de  a  subestima  Evanghelia,  adaptând-o  într-un 
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oarecare mod dispoziţiei de fiecare zi şi  îmblânzind-o ca să 
nu intervină prea mult în planurile omeneşti ale vieţii noastre.

Împotriva  acestei  atitudini  au  luptat  mai  ales  Părinţii 
deşertului.  Ei  au înţeles  că  singurul  mod de a  rămâne  sub 
norul  lui  Dumnezeu,  pentru  a  nu  se  întoarce  în  Egipt,  era 
acela de a nu se dezlipi niciodată de Scriptură. Ştiau că forţa 
le vine numai din lectura şi meditarea constantă a cuvântului 
lui  Dumnezeu.  În  Consigli  agli  asceti (Sfaturi  către  asceţi) 
Iperechio scrie: 

Ascezele  călugărului:  meditarea  Scripturilor  şi  respectarea 
poruncilor lui Dumnezeu. Nedesăvârşit e călugărul care nu se 
dăruieşte acestor lucruri (Iperechio, PeD, 4).

Orice îndrumat este pus deci la răscruce: să crească sau să 
devină nedesăvârşit.

Sunt în sintonie cu Părinţii?

 Părinţii  deşertului  se îngrijeau de direcţiunea spirituală 
cu toată atenţia; după atâtea secole suntem încă satisfăcuţi şi 
plini  de  admiraţie  pentru  grija  pe  care  ei  o  aveau  faţă  de 
complexitatea  pe  care  o  prezintă  îndrumarea  şi  faţă  de 
soluţiile pe care erau capabili să le găsească.

Pentru părinţi îndrumarea spirituală era constituită înainte 
de toate din observarea modului în care viaţa călugărească şi 
Cuvântul lui Dumnezeu se întrepătrund continuu şi creează o 
combinaţie  permanentă,  pe  care  să  o  exploateze  apoi  cu 
înţelepciune  divină.  Pentru  a  înţelege  bine  cum trebuia  să 
practice acest aspect al îndrumării spirituale, cred că este de 
folos această povestire simpatică – plină de umor şi de acea 
inteligenţă lipsită de scrupule, pe care ei o numeau viclenia 
bună – extrasă din viaţa lui Pacomie:

Unul dintre fraţi … îi spuse într-o zi părintelui nostru Pacomie: 
“Dacă nu-mi  dai voie să merg să-mi vizitez familia,  mă voi 
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duce şi mă voi întoarce laic”. El îl chemă imediat pe Teodor şi 
îi spuse: “Cunosc înţelepciunea ta, şi felul în care eşti milos cu 
cei care sunt în suferinţă; ai grijă de acest frate şi însoţeşte-l în 
timp  ce  merge  să-şi  viziteze  părinţii;  îi  vei  face  pe  plac  în 
toate, astfel încât să-l aduci înapoi aici. Are multe părţi bune, 
dar înainte de toate ştim că este voinţa lui Dumnezeu să facem 
totul  pentru  toţi,  până  la  a  le  smulge  sufletele  din  mâna 
duşmanului  care-i  chinuie.  Dumnezeu  te  va  elibera  de 
pedepsele tale”. Teodor ascultă cu multă umilinţă şi plecă cu 
fratele.  Ajunşi  acolo,  a  trebuit  să  mănânce  puţin  şi  să  se 
odihnească… El nu voia să mănânce într-o casă laică pentru că 
nu era obişnuit; dar privind chipul întunecat al fratelui, îşi dădu 
seama că era întristat şi îşi spuse: “Dacă nu îi fac pe plac în 
toate, nu se va întoarce înapoi cu mine…”. Astfel mâncă puţin, 
ca şi cum s-ar sacrifica, şi-l mulţumi în toate, până când l-a dus 
înapoi  la  mănăstire.  Când  au  sosit,  Teodor  îl  informă  pe 
părintele nostru Pacomie de ceea ce se întâmplase. Acesta nu l-
a dojenit, ştiind că acţionase astfel nu din dorinţa sa, ci pentru 
Dumnezeu  şi  pentru  salvarea  fratelui.  Mai  târziu  Teodor 
discută deoparte cu fratele despre Scripturi pentru a-l convinge 
ca din acel moment să nu mai meargă să-i viziteze pe părinţi. Îi 
spuse: “Cum înţelegi sensul cuvintelor din evanghelie: Cel ce 
vine după mine şi nu urăşte pe tatăl său şi pe mama sa etc?”. 
El răspunse: “Scriptura pune principii foarte înalte ca să putem 
realiza  măcar  o  mică  parte;  dacă  nu,  cum ar  fi  posibil  să-i 
urăşti  pe  părinţi?”.  Teodor  răspunse:  “Deci,  asta  e  credinţa 
călugărilor  din  Tabennesi!  Domnul  spune  un  lucru  şi  tu  cu 
mintea  ta spui  altceva despre acelaşi  lucru! Ştie Domnul  că 
dacă  aceasta  e  credinţa  voastră,  mă  voi  întoarce  în  mica 
mănăstire  de  unde  am ieşit  pentru  că  bătrânii  pe  care  i-am 
întâlnit acolo nu au scos niciodată nimic din Evanghelie”.
După  ce  a  spus  asta,  s-a  făcut  că  se  retrage  deoparte  şi  se 
ascunde puţin. Fratele merse atunci la părintele Pacomie să-i 
spună ce s-a întâmplat. Pacomie îi spuse: “Nu ştii că Teodor 
este  un  neofit,  în  timp  ce  tu  eşti  un  bătrân  perseverent? 
Grăbeşte-te să-l cauţi, pentru că dacă pleacă de aici, nu vom 
avea renume bun”. Fratele se duse în căutarea lui Teodor şi s-a 
forţat să-l convingă cu vorba. Dar el răspunse: “Dacă vrei ca 
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eu să rămân, mărturiseşte în faţa Domnului şi a fraţilor: “Mă 
voi supune în toate Evangheliei”.  Fratele promise să nu mai 
meargă  la  părinţi.  Astfel,  Teodor  acţionă  cu  viclenie  bună, 
până când îl conduse pe frate la perfecţiunea Sfintei Evanghelii 
(VCP, 63, p. 111-113).

Ceea ce surprinde în  această  poveste,  de exemplu,  este 
înţelegerea  perfectă  între  Pacomie  şi  Teodor,  care  duce  la 
programarea unei splendide acţiuni îndeplinite chiar fără ca ei 
să-şi vorbească, până la a-l duce fără zguduituri pe fratele cel 
mai tânăr să accepte complet spiritul Evangheliei. Întrebările 
care bineînţeles se ivesc sunt: cum au făcut? Pe ce se baza 
înţelegerea  lor?  Răspunsul  este  clar:  pentru  ei  era  absolut 
adevărat Cuvântul lui Dumnezeu şi credeau foarte intens, cu 
Sf. Paul, că Cuvântul lui Dumnezeu este de necontestat; deci 
erau  perfect  de  acord  cu  apostolul,  când  acesta  le  scria 
Corintenilor:

… am refuzat felurile de a lucra ascunse şi ruşinoase şi  
nu  umblăm  cu  viclenie,  nici  nu  falsificăm  cuvântul  lui  
Dumnezeu,  ci  dinaintea  lui  Dumnezeu  ne  punem  în  faţa  
oricărei  conştiinţe   omeneşti  prin  arătarea  limpede  a 
adevărului.  Şi  chiar  dacă  se  află  un  văl  pe  Evanghelia  
noastră,  ea  este  nelămurită  doar  pentru  cei  ce  se  pierd,  
pentru  necredincioşii  cărora  dumnezeul  acestei  lumi  le-a  
întunecat minţile, să nu le strălucească lumina Evangheliei  
pline de măreţie a lui Cristos, care este icoana lui Dumnezeu 
(2Cor 4, 2-4).

Cum mă pregătesc să devin un îndrumător?

Prin  studiul  asiduu  al  Scripturilor  călugărul  devenea 
înţelept şi dobândea discernământul necesar. Acest lucru se 
întâmplă mereu în îndrumarea spirituală; Duhul Sfânt, care a 
inspirat Cuvântul, vine să locuiască permanent în credincios.

125



Îndrumătorul,  mai  expert  în  ascultarea  şi  primirea 
cuvântului  lui  Dumnezeu,  este  mai  obişnuit  să  discearnă 
îndemnurile aceluiaşi Duh care a inspirat întreaga Biblie; dar 
cu cât îndrumătorul se va baza mai mult pe Scripturi şi cel 
îndrumat se va hrăni din ele şi le va rumega, cu atât mai mult 
acesta  din urmă va creşte  în  discernământul  spiritual  şi  va 
învăţa să asculte Cuvântul – adică Duhul care revelează prin 
intermediul lui – şi cu atât mai mult va creşte discernământul 
său spiritual şi va deveni la rândul său un îndrumător.

Sf. Atanasie, povestind viaţa lui Anton cel Mare, descrie 
ascultarea  sa  atentă  şi  sensibilitatea  sa  extraordinară  la 
Cuvântul  lui  Dumnezeu,  chiar  după  chemarea  iniţială,  şi 
evoluţia maturităţii sale spirituale în trecerea de la îndrumat 
la îndrumător:

Intră din nou în casa Domnului şi, când îl auzi pe Domnul care 
spunea în Evanghelie: Nu vă preocupaţi pentru ziua de mâine, 
nu putu să rămână la fel,  ci  distribui  şi  acele puţine bunuri 
săracilor. Apoi o încredinţă pe sora lui fecioarelor cunoscute şi 
fidele  şi  …el  însuşi  se  dedică  ascezelor  în  faţa  casei  sale, 
veghind asupra sa şi supunându-se unei discipline dure. Atunci 
nu  erau  în  Egipt  atâtea  corturi  de  pustnici  şi  călugărul  nu 
cunoştea încă marele deşert. Cine voia să vegheze asupra lui 
însuşi se dedica ascezelor în singurătate, nu departe de satul 
său…
Prima dată începu şi  el să locuiască împrejurul satului şi de 
acolo, de cum auzea vorbindu-se despre cineva care era plin 
de fervoare,  mergea  să-l  caute  ca  albina înţeleaptă şi  nu se 
întorcea înapoi acasă înainte de a-l fi văzut şi de a fi primit un 
fel de viatic pentru a merge pe drumul virtuţii (VA, 3, 1-4).

Aşa îşi  începu drumul său ascetic:  creştea în ascultarea 
Scripturilor şi căuta o îndrumare spirituală. 

Lucra  cu  propriile  mâini,  pentru  că  auzise:  Leneşul  să  nu 
mănânce… Se  ruga  continuu,  ştiind  că  trebuia  să  se  roage 
deoparte fără întrerupere, şi era atent la lectura Scripturilor şi 
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nu lăsa să cadă la pământ nimic din ce era scris în ele, ci îşi 
amintea totul şi memoria îi ţinea loc de carte (VA, 3, 6-7).

Apoi Anton se duse să locuiască mai departe: 

După ce  a  poruncit  unui  prieten al  său să-i  aducă  pâine  la 
intervale lungi de timp, intră într-un mormânt, închise uşa şi 
rămase acolo înăuntru singur (VA, 8, 1).

Astfel începu lunga sa luptă împotriva duşmanului; după 
puţin  timp  Anton  plecă  în  deşert,  unde  găsi  o  fortăreaţă 
abandonată cu un izvor de apă în interior, şi se închise acolo 
înăuntru:

Petrecu aşa cam douăzeci de ani, în viaţă ascetică; nu ieşea şi 
rareori  se  făcea  văzut.  Apoi,  după  cum  mulţi  doreau  cu 
ardoare să imite viaţa sa de asceză, şi pentru că veniseră alţi 
prieteni de-ai săi şi forţaseră şi dăduseră jos poarta, Anton ieşi 
ca un iniţiat în misterele unui sanctuar şi ca inspirat de suflul 
divin … era în echilibru perfect, condus de Cuvânt, în condiţia 
sa naturală.  Domnul, prin lucrarea sa, vindecă mulţi din cei 
prezenţi  care sufereau în trupul lor,  iar pe alţii  îi  eliberă de 
diavoli.
Domnul  i-a dat lui  Anton darul  cuvântului şi  astfel  consola 
mulţi care erau trişti, îi reconcilia pe cei care erau în conflict şi 
tuturor le repeta că nimic din ce este în lume nu trebuie să fie 
preferat iubirii pentru Cristos. Vorbind şi amintind de bunurile 
viitoare  şi  iubirea  pe  care  ne-a  arătat-o  nouă,  oamenilor, 
Dumnezeu,  care  nu a  cruţat  pe  propriul  său  Fiu,  ci  l-a  dat 
pentru  noi  toţi,  a  convins  pe  mulţi  să  îmbrăţişeze  viaţa  de 
singurătate… Prin conversaţii frecvente făcea să crească zelul 
celor  care  erau  deja  călugări  şi  stimula  pe  mulţi  alţii  către 
iubirea  pentru  viaţa  ascetică.  În  scurt  timp,  prin  atracţia 
exercitată de cuvintele sale, au luat fiinţă multe corturi solitare 
şi el îi conducea pe toţi ca un părinte (VA, 14, 1-7; 15, 3).
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Aşa se naşte şi se formează un adevărat îndrumător: are 
impulsul instinctiv de a asculta şi de a urma Cuvântul în mod 
radical, creşte în a-l medita şi în a şi-l însuşi; în cele din urmă 
acest cuvânt îl umple de se revarsă, şi, aproape fără să-şi dea 
seama, el devine îndrumător.

Fără  să  înţeleagă  cum  lucrează  în  fiecare  dintre  noi 
Cuvântul lui Dumnezeu şi care este forţa şi eficacitatea sa, 
nici un îndrumat nu poate să crească vreodată cu adevărat sub 
acţiunea harului şi să devină într-o zi îndrumător, făcând să 
cadă astfel peste ceilalţi, ca o rouă vindecătoare, binefacerile 
pe care le-a primit în timpul drumului său, care se transformă 
în imn de mulţumire faţă de iubirea infinită a lui Dumnezeu.

Dar  toate  acestea  sunt  atât  de  adânc  impregnate  de 
Scriptură  încât  iubirea  profundă  pentru  ea  este  începutul 
acelui discernământ necesar pentru a putea descoperi dacă un 
îndrumat are carismele şi maturitatea necesară pentru a putea 
deveni  un  îndrumător.  Când  călugării  se  duseră  la  Anton 
pentru ca acesta să le ţină o cateheză,  discursul său începu 
astfel:

Scripturile  sunt  suficiente  pentru  formarea  noastră,  dar  e 
frumos  să  ne  îndemnăm  reciproc  în  credinţă  şi  să  ne 
încurajăm  cu  cuvintele  noastre.  Voi,  deci,  ca  fii,  duceţi 
părintelui  ceea ce ştiţi  şi  spuneţi-mi  şi  mie;  eu,  cel  mai  în 
vârstă  dintre  voi,  vă  voi  încredinţa  ceea  ce  ştiu  şi  ce  am 
învăţat din experienţă.
În primul rând acesta să fie efortul comun al tuturor: de a nu 
ceda indiferenţei după ce am început, de a nu ne descuraja în 
osteneli şi de a nu spune: “De mult timp practicăm asceza”; 
mai degrabă să ne mărim zelul ca şi cum am începe în fiecare 
zi.
Toată  viaţa  omului  este  foarte  scurtă  în  comparaţie  cu 
secolele viitoare, tot timpul nostru e nimic în comparaţie cu 
viaţa  veşnică.  Orice  lucru  în  lume  este  vândut  conform 
preţului său şi schimbat cu alte lucruri de aceeaşi valoare, dar 
promisiunea  vieţii  veşnice  se  cumpără  cu  un  preţ  foarte 
scăzut. Stă scris: Zilele vieţii noastre sunt şaptezeci de ani,  
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optzeci  pentru cei  mai în putere,  şi  cea mai mare parte e  
suferinţă şi oboseală. Chiar dacă am fi perseverat în asceză 
toţi cei optzeci sau o sută de ani, vom domni în vecii vecilor 
şi, după ce am luptat pe pământ, nu vom obţine moştenirea pe 
pământ, ci vom primi promisiunea în ceruri şi, odată depus 
trupul stricăcios, vom primi unul nestricăcios.
Şi astfel, fiii mei, să nu ne descurajăm şi să credem că dăm 
dovadă de perseverenţă sau că facem lucruri mari. Suferinţele  
timpului  prezent  nu se  compară cu slava viitoare care va  
trebui să fie revelată în noi. Să nu credem, privind lumea, că 
am renunţat la lucruri mari: pământul întreg este foarte mic în 
comparaţie cu tot cerul.  Chiar dacă am fi stăpâni pe întregul 
pământ şi am fi renunţat la el, nici lucrul acesta nu ar fi demn 
de  împărăţia  cerurilor.  Ca  şi  cum  cineva  ar  dispreţui  o 
drahmă de bronz pentru a câştiga o sută de aur, tot la fel cine 
ar fi stăpân pe întreg pământul şi ar renunţa la el, ar lăsa puţin 
şi ar primi de o sută de ori mai mult (VA, 16, 1-8; 17, 1-3).

Acestea sunt valorile adevărate, dar şi unice, pe care le 
transmite un bun îndrumător, pentru că, dacă cel îndrumat nu 
este  dispus  să  renunţe  la  pământ,  spre  ce  va  putea  fi 
îndrumat?
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XVI
«…ca să deosebiţi ce este bine»

(Rom 12, 2)

Deci, fraţilor, în numele îndurării lui Dumnezeu vă dau 
îndemnul să aduceţi corpurile voastre ca jertfă vie, sfântă şi  
plăcută  lui  Dumnezeu,  ca  închinare  spirituală  din  partea  
voastră.  Nu  vă  asemuiţi  lumii  acesteia,  ci  schimbaţi-vă,  
printr-o reînnoire a minţii, ca să deosebiţi care este voinţa  
lui Dumnezeu, ce este bine şi desăvârşit (Rom 12, 1-2).

Înţeleg cum mă conduce Duhul?

În acest  pasaj din Scrisoarea către  Romani,  Sf. Paul se 
adresează  destinatarilor  comunităţii  punând  accentul  pe 
credinţa în Cristos Mântuitorul, care se exprimă mai ales în 
recunoaşterea  şi  primirea  iubirii  lui  Dumnezeu  care 
mântuieşte,  răspândindu-se  în  toate  ambientele  vieţii 
credinciosului.

În acest moment ne dăm seama că apostolul îşi fixează 
privirea  dincolo  de  credinţă,  în  direcţia  iubirii  din  care  se 
naşte  întreaga  existenţă  a  comunităţii  şi  a  unităţii  sale:  un 
punct esenţial, deci, în viaţa Bisericii.

Prin urmare, creştinul care trăieşte Evanghelia devine un 
semn  pentru  lume,  pentru  că  cine  a  întâlnit  cu  adevărat 
iubirea lui Dumnezeu ştie că ea implică întreaga existenţă; nu 
putem să ne mulţumim cu unele rituri sau gesturi religioase: 
datoria  faţă  de  Dumnezeu  îmbracă  orice  aspect  al  vieţii 
cotidiene,  de aceea toată  viaţa  creştină trebuie  să devină o 
liturghie,  animată  şi  condusă  de  Duhul  lui  Cristos,  care 
transformă toate concepţiile şi modurile de a trăi ale lumii.

În  acest  moment,  însă,  apare  întrebarea  crucială:  cum 
putem înţelege în ce mod şi la ce acţiuni sau comportamente 
ne conduce Duhul? Răspunsul lui Paul este simplu şi clar:
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Nu vă asemuiţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă, printr-o 
reînnoire  a  minţii,  ca  să  deosebiţi  care  este  voinţa  lui  
Dumnezeu, ce este bine şi desăvârşit (Rom 12, 2).

Sunt conştient de importanţa voinţei lui Dumnezeu?

În acest moment e necesar să ne oprim puţin, să medităm 
asupra harului convertirii, asupra acelei treceri speciale care 
în limba greacă a Noului Testament se numeşte metànoia2, şi 
care  tradus  într-un  mod  poate  mai  inteligibil  înseamnă 
“răsturnarea inimii”. 

Dacă  în  viaţa  noastră  creştină  nu  are  loc  această 
“răsturnare”,  această  convertire  continuă  a  inimii,  este  de 
neconceput  într-un  oarecare  mod  procesul  îndrumării 
spirituale.  Pare  că  totul  se  învârte  în  jurul  frazei  Sfântului 
Paul:

Nu vă asemuiţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă, printr-o 
reînnoire a minţii.

E  interesant  să  mai  vedem  cum  au  încercat  diferitele 
traduceri  să  redea  în  modul  cel  mai  corect  textul  grec. 
Versiunea  interconfesională  a  Bibliei  în  limba  curentă,  de 
exemplu, traduce:

Nu  vă  adaptaţi  mentalităţii  acestei  lumi,  ci  lăsaţi-vă 
transformaţi  de  Dumnezeu  cu  o  schimbare  totală  a  minţii  
voastre, 

în timp ce Versiunea cea mai nouă a Bibliei tradusă din  
textele originale spune:

2 Metànoia: convertire totală, a întoarce spatele lumii şi păcatului şi a 
alege definitiv viaţa nouă în Cristos.
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Nu  vă  asemuiţi  lumii  prezente,  ci  transformaţi-vă 
continuu prin reînnoirea conştiinţei voastre.

Acest text  din Scrisoarea către  Romani  este  un celebru 
elogiu  adus   discernământului;  în  timp  ce  pe  de  o  parte 
subliniază  necesitatea  absolută  a  discernământului  în  viaţa 
credinciosului,  pe  de  altă  parte  îl  pune  într-o  ierarhie 
riguroasă care depinde de convertirea inimii. Însă acest pasaj 
nu este singurul în care apostolul vorbeşte de necesitatea de a 
cunoaşte voinţa lui Dumnezeu; Efesenilor le scrie: De aceea, 
nu vă pierdeţi mintea, ci înţelegeţi care este voinţa Domnului  
(Ef 5,  17);  şi  pentru  Coloseni  chiar  se  roagă  pentru   ca 
Dumnezeu să le dea darul de a discerne voinţa sa: 

De aceea şi noi, din ziua în care am auzit-o, nu încetăm să ne  
rugăm  pentru  voi  şi  să  cerem  să  vă  fie  dată  din  plin  
cunoaşterea voinţei lui, cu toată înţelepciunea şi înţelegerea  
spirituală (Col 1, 9).

Lipsa discernământului voinţei lui Dumnezeu face inutile 
chiar eforturile de convertire. Anton cel Mare spunea: 

Sunt persoane care chinuie trupul prin asceze şi, fiind lipsiţi de 
discernământ, se îndepărtează de Dumnezeu (Antonio, VeD, I, 
n. 8).

Observ cu adevărat acţiunea Duhului în mine?

În  Scrisoarea  către  Romani,  Sf.  Paul  vorbeşte  de  o 
reînnoire  a  inimii,  în  limba  greacă  nous,  termen  greu  de 
tradus în italiană, ba chiar nici o versiune în limbile moderne 
nu reuşeşte să redea complet sensul. Poate că sensul cel mai 
apropiat este spirit sau, mai exact, inimă.

Când Paul vorbeşte de reînnoirea nous-ului, înţelege deci 
reînnoirea inimii.  Apostolul încearcă să explice că pentru a 
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reuşi  să  înţelegem  voinţa  lui  Dumnezeu,  e  necesar  să 
dezvoltăm  o  nouă  sensibilitate  spirituală,  obţinută  prin 
intermediul unei noi convertiri care nu implică doar inima, ci 
tot omul, în totalitatea expresiilor şi acţiunilor sale. Scrie Sf. 
Paul către Galateni:

Voi  toţi  sunteţi  fii  ai  lui  Dumnezeu  prin  credinţa  în 
Cristos  Isus.  Toţi  câţi  aţi  fost  botezaţi  în  Cristos,  l-aţi  
îmbrăcat pe Cristos (Gal 3, 26-27).

Acest  a se îmbrăca,  în mod firesc,  nu este un fapt pur 
formal şi extern, ci înseamnă a intra în comuniune intimă şi 
adâncă cu Cristos însuşi şi a rămâne în el. Acest concept este 
reluat  de  către  apostol,  chiar  cu  mai  multă  intensitate,  în 
Scrisoarea către Efeseni:

Voi însă, nu în felul acesta vi l-aţi însuşit pe Cristos, dacă  
într-adevăr despre el  aţi  auzit  şi  potrivit  cu adevărul care  
este  în  Isus  aţi  fost  învăţaţi:  să  vă lăsaţi  de purtarea  din  
trecut  a  vechiului  om,  care  se  pierde  pe  urma  poftelor  
înşelătoare; să vă reînnoiţi în spiritul minţii voastre şi să vă 
însuşiţi omul cel nou, creat în conformitate cu Dumnezeu, în  
dreptate şi sfinţenie adevărată (Ef 4, 20-24).

Cel care porneşte pe drumul convertirii, posedă înăuntrul 
său o nouă  lege, tocmai pentru faptul de a fi fost recreat în 
Duhul Sfânt. Această lege a fost deja anunţată în mod clar de 
profetul Ieremia:

Dar iată  legământul  pe  care-l  voi  încheia  cu  casa  lui  
Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune legea Mea 
înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu,  
iar ei Îmi vor fi popor (Ier 31, 33).
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De acum înainte acţiunea Duhului Sfânt nu va mai avea 
niciodată sfârşit; cel care începe drumul convertirii va rămâne 
mereu sub influenţa sa. Prima convertire deci nu este decât 
începutul unui drum imprevizibil în dezvoltările sale, dar care 
în mod sigur se va încheia cum spune Sf. Paul:

Cât despre noi toţi,  care, cu faţa descoperită, oglindim 
măreţia  Domnului,  suntem,  preschimbaţi  în  aceeaşi  
înfăţişare tot mai măreaţă de către Domnul, care este Spirit 
(2Cor 3, 18).

Sunt capabil să fiu liber, chiar dacă rămân ascultător?

Dacă  suntem  conştienţi  de  această  acţiune  constantă  a 
Duhului Sfânt în inima oricărui credincios, ne dăm seama şi 
că este necesar să-i lăsăm lui comanda şi să ne punem de o 
parte în ascultare, astfel încât convertirea să se dezvolte tot 
mai mult după voinţa sa.

În  acest  moment  apare  o  dificultate  destul  de  serioasă 
pentru îndrumător: să întrevadă voinţa lui Dumnezeu cu cel 
îndrumat şi să nu  intervină cu propriile sale raţionamente şi 
convingeri.  Acest  lucru  poate  să  fie  greu,  pentru  că 
îndrumătorul ar putea fi înşelat de “lucrurile bune”, care nu 
sunt mereu ceea ce vrea Dumnezeu.  Există un proverb destul 
de  cunoscut  în  mediile  de  experienţă  “penticostală”  care 
spune aşa: “Sunt trei moduri pentru a face un lucru: în mod 
greşit, în mod corect şi … în modul lui Dumnezeu”.

În mod firesc pe îndrumător trebuie să-l intereseze doar 
cel  al  lui  Dumnezeu.  Adesea  persoanele  se  lasă  duse  de 
entuziasm şi vor să facă lucruri mari pentru Domnul, când de 
fapt  el  le  cere  lucruri  mult  mai  simple  şi  obişnuite. 
Îndrumătorul nu trebuie să se lase înşelat, ci să caute cu grijă 
voinţa  lui  Dumnezeu;  fugile  rapide  ascund  deseori  numai 
subterfugii  de  la  responsabilităţi  obişnuite,  dar  sunt  bine 
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camuflate şi e greu să le descoperi. Pe această temă Părinţii 
deşertului păstrează o tradiţie bogată:

Povesteau că părintele Giovanni Nano spuse într-o zi fratelui 
său mai mare: “Aş vrea să fiu liber de orice grijă, cum sunt 
îngerii  care  nu  lucrează  nimic,  ci  îl  adoră  neîncetat  pe 
Dumnezeu”.  Îşi  dădu deci  jos  mantaua şi  se duse în  deşert. 
După o săptămână se întoarse la frate şi bătu la uşă. Acesta, 
înainte de a-i deschide, îl întrebă: “Cine eşti?”. El spuse: “Sunt 
eu,  Giovanni,  fratele tău!”.  Dar celălalt  replică: “Giovanni  a 
devenit un înger, nu mai este printre oameni”. Giovanni strigă: 
“Sunt eu”. Dar fratele nu i-a deschis şi l-a lăsat să se vaite până 
dimineaţa. În cele din urmă îl lăsă să intre şi îi spuse: “Eşti un 
om, încă mai trebuie să munceşti ca să trăieşti”. Atunci el se 
prosternă şi spuse: “Iartă-mă” (Giovanni Nano, VeD, I, n. 2).

Mai târziu  Giovanni  Nano,  maturizându-se,  dă  un  sens 
foarte  ascuţit  discernământului  spiritual  şi  reuşeşte  să 
acţioneze conform voinţei lui Dumnezeu, devenind capabil să 
discearnă ceea ce e bine de ceea ce nu este chiar şi în acele 
comportamente  obişnuite  luate  drpt  bună  creştere  sau 
comportament  corect,  pentru  a  arăta  că  nu  întotdeauna  o 
obişnuinţă sănătoasă poate fi potrivită în orice circumstanţă:

Se întâmplă că într-o zi cei în vârstă mâncau împreună, şi era 
cu ei şi părintele Giovanni. Se ridică să le ofere apă un părinte 
foarte însemnat, şi nici unul nu a vrut să accepte în afară de 
Giovanni Nano. Ei se uimiră şi îi spuseră: “Cum, tu care eşti 
cel mai tânăr dintre toţi ai îndrăznit să te laşi servit de către 
părinte?”. Acesta spuse: “Când eu mă ridic să ofer cana, mă 
bucur dacă toţi acceptă, ca să am merit. De aceea am acceptat 
de la el,  ca să aibă merit,  ca să nu se întristeze dacă toţi  îl 
refuză”. Ei s-au uimit de aceste cuvinte şi au fost edificaţi de 
discernământul lui (Giovanni Nano, VeD, I, n. 7). 

Desigur  era  semn  de  respect  faţă  de  părintele  foarte 
însemnat să nu-i permită să  servească la masă; eventual ar fi 
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trebuit să fie precedat de un altul, dar, în timp ce servea, nu 
era desigur voinţa lui Dumnezeu ca gestul său să fie refuzat 
doar din cauza regulii respectului.

Avem multe de învăţat din această povestire: de câte ori 
“regulile” umane sunt obstacolul cel mai dur pentru acţiunea 
Duhului?  Pentru  a  face  discernământul  spiritual  necesar, 
trebuie deci să păstrăm acea libertate interioară care, fără a 
intra vreodată în conflict cu necesităţile iubirii, reuşeşte totuşi 
să unească ascultarea şi iubirea sub acţiunea Duhului Sfânt.

Mă las transformat de Dumnezeu?

A rămâne deschişi  suflului  Duhului şi  totodată  a sta în 
ascultarea lui Dumnezeu este însăşi esenţa discernământului 
spiritual.  Totuşi  drumul  pentru  a  ajunge  aici  trece  şi  prin 
greşelile omului. Nu ştim cât efect a avut primul episod al lui 
Giovanni Nano, care nu mai vrea să lucreze, ci să se roage 
permanent ca şi cum ar fi un înger, asupra maturizării  sale 
considerabile, descrisă în al doilea episod, dar putem spune 
că un impact  a fost  sigur.  Schimbarea inimii  părintelui  s-a 
datorat  total  acţiunii  continue  a  Duhului  Sfânt,  dar  asta 
înseamnă că şi Giovanni s-a lăsat transformat de Dumnezeu 
cu o totală schimbare a minţii.

Acesta e secretul succesului: a lăsa ca Duhul să lucreze în 
libertate.

In tot acest proces de transformare a inimii e nevoie deci 
ca îndrumătorul să rămână docil acţiunii Duhului în el şi în 
acelaşi timp atent la lucrarea discretă a Duhului Sfânt în cel 
îndrumat: în măsura în care îndrumătorul rămâne deschis faţă 
de convertirea sa, rămâne şi disponibil să întrevadă lucrarea 
Duhului în cel îndrumat.

Din această atenţie izvorăşte cu putere fluviul prieteniei 
în Cristos care mai apoi îl va lega tot mai intim pe discipol de 
îndrumătorul  său.  Atunci  devine  uşoară  împărtăşirea  celui 
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îndrumat şi datoria îndrumătorului care poate să-l ajute să se 
apropie tot mai mult de Isus şi să crească în El.

O ultimă povestire a părinţilor deşertului care merită să 
fie meditată:

Părintele Iosif îl întrebă pe părintele Poemen: “Cum trebuie să 
postim?”.  Părintele  Poemen  îi  spune:  “Aş  vrea  ca  cine 
mănâncă în fiecare zi, să mănânce puţin, astfel încât să nu se 
sature”. Părintele Iosif îi spune: “Părinte, când erai mai tânăr 
nu posteai o zi da şi una nu?”. Bătrânul spuse: “Cu adevărat, 
posteam şi trei sau patru zile şi o săptămână întreagă. Părinţii 
care erau capabili au încercat toate acestea, şi au înţeles că e 
bine să mâncăm în fiecare zi, dar puţin: şi ne-au transmis calea 
regală, care este uşoară” (Poemen, VeD, II, n. 31).

Această  splendidă  cale  regală  ne  este  amintită  de  Isus 
când ne spune:

“Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine,  
că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi afla alinare pentru  
sufletele voastre, căci jugul meu este plăcut şi povara mea 
este uşoară” (Mt 11, 29-30).

Aceasta  este  calea  creştinului:  un  drum de  slavă,  cu  o 
povară uşoară şi în compania lui Isus.
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XVII
«… să vă fie dată din plin cunoaşterea voinţei lui»

(Col 1, 9)

De aceea şi noi, din ziua în care am auzit-o, nu încetăm 
să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă fie dată din plin  
cunoaşterea voinţei lui, cu toată înţelepciunea şi înţelegerea  
spirituală,  ca să duceţi  o viaţă vrednică de Domnul,  întru 
totul  pe  placul  lui,  să  daţi  rod  prin  orice  faptă  bună,  să  
înaintaţi în cunoaşterea lui Dumnezeu, să fiţi întăriţi în toate,  
potrivit  cu  slăvita  sa  putere,  în  vederea  unei  răbdări  şi  
îndurări  desăvârşite,  cu  bucurie  aducându-i  mulţumită  
Tatălui,  care  ne-a  învrednicit  să  fim  părtaşi  în  lumină  la  
moştenirea  sfinţilor.  El  ne-a  smuls  de  sub  puterea  
întunericului  şi  ne-a  strămutat  în  împărăţia  Fiului  său  
preaiubit, prin care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor 
(Col 1, 9-14).

Ce fel de îndrumare caut?

Apostolul  Paul  discerne  lucrarea  Domnului  observând 
vitalitatea pe care Duhul Sfânt o produce în tânăra comunitate 
din Coloseni şi se roagă ca această comunitatea să dezvolte 
pe deplin bogăţia sa. Mi se pare că aşa trebuie să se roage 
orice îndrumător.

Sf.  Paul  mulţumeşte  lui  Dumnezeu  pentru  frumoasa 
comunitate plină de iubire; rugăciunea lui devine şi pretextul 
pentru  a  schiţa  cu  vivacitate  principalele  trăsături  ale  unei 
vieţi creştine autentice: să primeşti cu căldură Evanghelia în 
propria inimă; să creşti apoi în credinţă, speranţă şi iubire; în 
sfârşit, să-l cunoşti pe Dumnezeu tot mai profund, pentru a-i 
fi fidel în realitatea vieţii cotidiene.

Însă tot acest proces nu se bazează pe capacităţile omului, 
ci  vine  de  la  Dumnezeu.  El  produce  convertirea  inimii,  îl 
scoate pe credincios din sclavia întunericului şi-l face să intre 
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într-o  lume  nouă,  în  lumina împărăţiei  lui  Isus  Cristos 
Domnul.

Pe  acest  drum luminos  de  har  discernământul  spiritual 
este chemat permanent să se desăvârşească, să se purifice tot 
mai  mult  pentru  a  fi  acel  instrument  direcţional  pe  care 
Dumnezeu a vrut să ni-l dăruiască, ca să devenim capabili să 
urmăm cu adevărat îndemnurile imperceptibile ale Duhului.

Din  această  realitate  spirituală  se  naşte  dorinţa  unei 
neîncetate înaintări, a unui început continuu.

Şi Catehismul Bisericii Catolice, vorbind despre sfinţirea 
creştină, exprimă bine această înaintare fără sfârşit şi o leagă 
de  ascezele  spirituale  ale  credinciosului:  «Drumul 
desăvârşirii  trece  prin  cruce.  Nu  există  sfinţenie  fără 
renunţare şi fără luptă spirituală. Progresul spiritual comportă 
ascezele şi mortificaţiile care treptat duc la a trăi în pacea şi 
bucuria fericirilor: “Cel care urcă nu încetează niciodată să o 
ia de la început; nu termină niciodată să înceapă din nou. Dar 
cel  ce  urcă  încetează  să  dorească  ceea  ce  cunoaşte  deja” 
(GRIGORE  DE  NISSA,  Homiliae  in  Canticum, 8)»  (n. 
2015).

Dumnezeu  nu  încetează  niciodată  să  dăruiască  şi  nu 
oboseşte  niciodată  să  mărească  ceea  ce  ne-a  dăruit;  darul 
discernământului voinţei lui Dumnezeu nu este o excepţie în 
acest  stil  divin,  este  o  carismă  mult  mai  răspândită  decât 
suntem obişnuiţi să ne gândim; natura sa este astfel încât e 
posibil să ne împărtăşim darul cu fraţii şi surorile, în timp ce 
din  partea  noastră  e  posibil  să  percepem  darurile  de 
discernământ pe care le-au primit ceilalţi. 

Se întâmplă într-adevăr ca în timpul unei împărtăşiri să se 
ajungă  la  nivele  atât  de  profunde  de  experienţă  între 
îndrumător  şi  îndrumat,  încât  să  permită  îndrumătorului  să 
recunoască nivelele de experienţă asemănătoare în modul de 
a  primi  discernământul  spiritual;  când se  întâmplă  asta,  se 
pune în mişcare o nouă dinamică între cei doi care duce la 
dezvoltarea legăturilor profunde de înţelegere şi de prietenie 
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spirituală,  a  căror  roade  sunt  fecunde  în  procesul  de 
îndrumare.

Mântuirea este “unica” mea preocupare?

Această sensibilitate spirituală se regăseşte în mod foarte 
asemănător  în  orice  creştin  când  caută  să-şi  aprofundeze 
experienţa credinţei. Deci putem pe drept să credem că orice 
credincios  a  primit  deja  cel  puţin  în  parte  darul 
discernământului  spiritual,  sub  forma  unei  anumite 
sensibilităţi  spirituale,  de  care  deseori  nici  măcar  nu-şi  dă 
seama: dar, dacă din întâmplare o simte, foarte adesea nu are 
încredere sau îi este teamă de ea.

Dar nu are de ce să se teamă, pentru că tocmai această 
sensibilitate  interioară  permite  unui  îndrumător  matur  să 
întrevadă ceea ce îndrumatul încă nu înţelege, o diferenţă de 
viziune care va dura până când Dumnezeu va deschide ochii 
celui îndrumat cu privire la lumea lui interioară; momentul nu 
este previzibil: se va întâmpla când îi va plăcea Domnului. 
Însă din acel moment cel îndrumat ar putea fi ales să înceapă 
să fie îndrumător; într-adevăr, nu vârsta contează, ci ceea ce 
Dumnezeu săvârşeşte. 

Părintele  Iosif  povesteşte:  «În  timp  ce  şedeam cu  părintele 
Poemen,  el  îl  numea pe Agatone părinte.  Atunci i-am spus: 
“Dar  e  foarte  tânăr,  de  ce  îl  numeşti  părinte?”.  Părintele 
Poemen  spuse:  “Pentru  că  gura  lui  îl  face  să  fie  numit 
părinte”» (Poemen, VeD, II, n. 61). 

Voinţa lui Dumnezeu înseamnă cu siguranţă a-i trezi pe 
toţi credincioşii la harul discernământului spiritual, pentru ca 
prin  acest  dar  să  poată  găsi  cu  toţii  profunda  sintonie 
interioară cu Duhul Sfânt, care locuieşte deja în inima lor şi 
care  îi  conduce la  împlinirea  voinţei  sale pe toţi  cei  care-l 
caută  pe  Dumnezeu.  Fără  această  acordare  cu  voinţa  lui 
Dumnezeu nu există mântuire. Isus ne-a învăţat:
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«Nu  oricine  îmi  zice:  Doamne,  Doamne, va  intra  în  
Împărăţia Cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu din  
ceruri» (Mt 7, 21).

Noi  ştim apoi  cu  siguranţă  care  este  această  voinţă;  el 
vrea  ca  toţi  oamenii  să  se  mântuie  şi  să  ajungă  la  
cunoaşterea adevărului (1Tm 2, 4).

Dacă acest adevăr domneşte deja fără îndoială în inima 
noastră,  atunci  motivele  pentru  îndrumarea  spirituală  sunt 
clare: cei îndrumaţi şi îndrumătorii sunt împreună, sub lumina 
Duhului, pe un drum de har care se va încheia în Domnul. 
Orice alt motiv sau sentiment este doar un obstacol în planul 
lui Dumnezeu.

Ceea  ce  eu  împărtăşesc,  reflectă  cu  adevărat  inima 
mea?

Între  persoanele  care  sunt  deja  în  măsură  să  trăiască 
această  sensibilitate  interioară  care  se  stabileşte  între  cel 
îndrumat  şi  îndrumător,  există  o  complicitate  reciprocă 
secretă care priveşte ceea ce ei simt. Ei se recunosc reciproc 
printr-o  claritate  specială  a  limbajului  şi  prin  transparenţa 
sentimentelor care duce la o împărtăşire bogată şi, aş îndrăzni 
să spun, curată şi inocentă.

E vorba de un moment crucial care priveşte tot procesul 
îndrumării  şi  nu  trebuie  deloc  neglijat  sau  subapreciat;  de 
acum înainte, împărtăşirea va fi diferită.

Când  este  doar  îndrumătorul  cel  care  discerne  lucrarea 
Duhului în cel îndrumat, împărtăşirea nu este încă adevărată; 
discipolul este încă plin de frici şi caută mereu să transmită o 
imagine de sine falsă aşa cum, pe de altă parte, orice om e 
constrâns să facă atunci când umblă în lume.

Îndrumătorul  cu  experienţă  observă  imediat  această 
atitudine, pentru că îşi dă seama de lungimea de undă cu care 
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cel îndrumat se exprimă; poate porni de la inteligenţa sa, de 
la propria generozitate, de la calităţi intuitive şi de la propria 
creativitate  naturală:  toate  sunt  lucruri  excelente  în  sine  şi 
desigur  foarte  utile  pentru  a  fi  folosite  în  discernământul 
spiritual, dar creşterea va avea loc numai atunci când punctul 
de plecare va fi dat de plinătatea inimii celui îndrumat, care 
veghează în aşteptarea Mirelui care întârzie să bată la uşă.

Atunci  viaţa  spirituală  a celui  îndrumat  nu devine doar 
profundă şi contaminează toate părţile sufletului, ci se revarsă 
şi  iradiază  continuu  în  exterior.  Ceea  ce  contează  în 
discernământ nu sunt cuvintele sau mesajele raţionale pe care 
cel îndrumat le transmite, ci dialogul spiritual care se naşte 
între cel îndrumat şi îndrumător, plin de viaţa spirituală care 
se revarsă din inimă.

Acest lucru e valabil mereu, fie că e vorba de o viaţă care 
se naşte din Duh, copleşită de har şi bine, fie că provine din 
păcat şi rău. Întotdeauna contează ceea ce spune inima; Isus 
spunea farizeilor: «Căci gura vorbeşte din revărsarea inimii» 
(Mt 12, 34).

Înţeleg de ce îndrumarea este lucrarea Duhului?

În  împărtăşirea  experienţelor  cel  îndrumat  poate  fi  cu 
siguranţă  convins  de  ceea  ce  spune  şi  poate  fi  chiar 
convingător; la nivelul limbajului, apoi, îndrumătorul ar putea 
să fascineze,  fără  să transmită  totuşi  ceea ce contează  mai 
mult pentru cel care-l ascultă.

Dimpotrivă,  un  cuvânt  foarte  sobru,  aparent 
nesemnificativ, fără nici un interes oratoric, spus la momentul 
potrivit  şi  care  vine dintr-o inimă cu adevărat  reînnoită  de 
Duhul Sfânt, este capabil să-l răvăşească pe cel îndrumat în 
mod  decisiv  şi  să-l  nască  la  Dumnezeu  în  mod  definitiv; 
trebuie  însă  rostit  cu  atenţie,  sub  călăuzirea  Duhului  şi  la 
vremea hotărâtă de Duhul. Povestesc Părinţii:
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Un  bătrân  avea  doisprezece  discipoli.  Se  întâmplă  că,  din 
cauza unei ispite a diavolului, unul dintre aceştia pleacă în sat 
pentru câteva cumpărături  şi  cade în desfrâu;  şi  de atunci  a 
prins  obişnuinţa  răului  şi  mergea  des  în  secret  în  sat  după 
rugăciunea din zori şi se întorcea dimineaţa. Fraţii, precum şi 
abatele, au ajuns să afle ce făcea. Abatele nu-l corectă imediat, 
ci-l  lăsă  pentru  moment,  prefăcându-se  că  nu  ştie  absolut 
nimic. Apoi, întrucât ceilalţi se mâniară împotriva acestui frate 
şi criticau tăcerea egumenului3 drept inoportună, părintele se 
duse într-o zi dis-de-dimineaţă în chilia fratelui şi constată că 
acesta  tocmai  se  întorcea  din  sat,  unde,  aşa  cum am spus, 
mergea în secret pentru a săvârşi fapta ruşinoasă. 
De această dată însă, în graba de a se întoarce, luase mantaua 
femeii  în loc s-o ia pe-a lui şi  o agăţă în cuier pe perete în 
chilia  sa  fără să-şi  dea seama sau să  o cerceteze pentru că, 
văzându-l pe superiorul care deja venea spre el, se preocupă 
numai să-i iasă în întâmpinare şi să născocească în mintea sa 
ce răspuns să-i dea. 
Când  deci  abatele  intră  în  chilia  fratelui  şi  văzu  agăţată 
mantaua femeii,  nu-i  spuse nimic  despre  aceasta,  ci  îi  zise: 
“Unde ai fost, frate?”. Acesta se prefăcu: “Am fost să fac un 
comision”.  Părintele  îi  spuse:  “Nu  ai  fost  deci  în  sat?”.  El 
răspunse: “Nu, maestre”. Părintele îi  spuse atunci:  “Şi a cui 
este  mantaua  care  este  agăţată  aici?”.  Privind-o,  fratele 
recunoscu  că  era  cea  a  femeii.  Se  aruncă  în  genunchi  la 
picioarele  părintelui,  spunând:  “Iartă-mă,  nu o voi  mai  face 
niciodată!”.  Părintele  îl  iertă  şi  ridicându-l  îl  îndemnă, 
spunând: “Veghează asupra ta de acum înainte, fiul meu; ce 
câştigi  săvârşind această  necurăţie?  Aici  pe  pământ  ruşinea, 
dezonoarea şi critica din partea oamenilor, şi în lumea cealaltă 
focul care nu se stinge şi viermele care nu moare niciodată. 
Nu, te implor, fiul meu, nu te tăvăli în această mizerie şi în 
această faptă josnică”. Fratele, atins puternic de întristare, se 
aruncă din nou la picioarele bătrânului şi le udă abundent cu 
lacrimi,  cerându-i  iertare  în  numele  lui  Dumnezeu.  Şi  după 
aceea, nu numai că termină cu acea practică ruşinoasă, ci mai 
începu şi o penitenţă atât de dură, încât îi plăcu lui Dumnezeu 

3 Egumen: superiorul chinoviei, responsabil al comunităţii.
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şi deveni în scurt timp un călugăr foarte cumpătat, până acolo 
încât ceilalţi fraţi martori ai penitenţei sale şi ai progresului său 
conform lui Dumnezeu, aduseră mulţumire lui Dumnezeu.
Pe lângă asta veniră să-l caute pe părinte şi-l rugară să le spună 
de ce nu lîl mustrase pe frate, aducând la cunoştinţă păcatul 
său, ci aşteptase cu răbdare ocazia. Bătrânul le răspunse: “L-
am văzut pe Satana care-l ţinea de mână pe frate şi-l trăgea în 
lume, dar eu cu răbdarea mea, l-am tras de cealaltă mână, de 
teamă ca din cauza unei critici să nu se ducă imediat în lume 
unde  diavolul  îl  trăgea.  Dar  când  Dumnezeu  a  considerat 
oportun  să-şi  salveze  creatura,  în  acel  moment  noi  am luat 
cealaltă mână şi pe el în întregime, sănătos şi mântuit” (DeF, 
pp. 249-250).

După  cum  reiese  din  povestire,  părintele  a  avut  o 
capacitate  extraordinară de a urma indicaţiile  Duhului,  atât 
pentru a-l recupera pe călugăr, cât şi pentru a alege momentul 
în care putea s-o facă; el afirmă simplu:

Dar când Dumnezeu consideră oportun să-şi salveze creatura, 
în acel moment noi am luat cealaltă mână şi pe el în întregime, 
sănătos şi mântuit.

Dar călăuzirea Duhului se vede şi în tot comportamentul 
părintelui.  Când fratele  este  prins  în  flagrant,  se  aruncă  la 
picioarele  părintelui  pentru  că  a  fost  surprins  în  faptă  şi 
scuzele  sale  au  căzut;  şi  totuşi  părintele  îl  iartă.  Când  îi 
vorbeşte cu cuvinte simple, dar totodată îndurerate şi pline de 
iubire  (continuă  să-l  numească  “fiul  meu”  chiar  dacă 
întrevede toată minciuna), cuvintele lui mişcă inima fratelui 
şi produc convertirea totală. Acelea sunt cuvinte ale Duhului.

Poate  ar  trebui  să  adăugăm  că,  în  corectarea  fraternă, 
efectul cel mai mare nu-l are niciodată gravitatea păcatului 
comis,  ci  faptul  de  a  te  simţi  iubit  chiar  şi  în  momentul 
păcatului.  Nu  este  aceasta  oare  atitudinea  lui  Dumnezeu? 
Totul  contribuie  la  mântuire:  chiar  şi  răbdarea,  să  ştii  să 
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aştepţi  timpul  lui  Dumnezeu,  să  ai  încredere  în  acţiunea 
harului,  care  va  veni,  mai  mult  decât  în  deciziile  umane. 
Răspunsul  îl  dă  acelaşi  părinte  celorlalţi  fraţi,  când  se 
justifică de ce nu a acţionat mai repede:

… dar  eu,  cu răbdarea mea,  îl  ţineam de cealaltă  mână,  de 
teamă ca din cauza unui reproş să nu se ducă imediat în lume, 
unde îl trăgea diavolul.

Pentru  această  răbdare  şi  acest  echilibru  sunt  necesare 
câteva condiţii de maturitate, de inteligenţă şi de iubire, dar 
calitatea  principală  e  una:  cine  vorbeşte,  să  trăiască  o 
constantă “reînnoire a inimii”.  Atunci îndrumarea spirituală 
se poate citi şi ca “permanentă convertire”: nu numai a celui 
îndrumat, ci în primul rând a îndrumătorului.
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XVIII
«…făcându-se ascultător până la moarte»

(Fp 2, 8)

Nutriţi în voi acelaşi simţământ care era în Cristos Isus.
El, care din fire este Dumnezeu,
nu a socotit ca pe  o pradă egalitatea sa cu Dumnezeu,
ci s-a despuiat pe sine însuşi
a luat fire de sclav
şi s-a făcut asemenea oamenilor,
iar după felul lui de a fi, a fost socotit ca un om.
S-a umilit pe sine însuşi
şi s-a făcut ascultător până la moarte,
moartea pe cruce.
De aceea l-a şi înălţat Dumnezeu 
şi i-a dăruit Numele ce stă deasupra oricărui nume,
ca la numele lui Isus să se plece tot genunchiul,
al celor din cer, de pe pământ şi de sub pământ,
iar  orice  limbă  să  dea  mărturie  că  Domn  este  Isus  
Cristos,
spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl (Fp 2, 5-11).

Am  ales  să  nutresc  acelaşi  simţământ  care  era  în 
Cristos?

De fiecare dată când încercăm să ne gândim la o viaţă 
liberă  de afirmarea  de sine,  nu putem să nu ne gândim la 
persoana şi viaţa lui Isus. În acest imn, compus de Paul, sau 
poate apostolul l-a luat dintr-o liturgie a vreunei comunităţi 
din timpul său, se exprimă pe deplin tot misterul lui Cristos 
celebrat în două timpuri: primul, pe care putem să-l descriem 
drept “coborâre”, iar al doilea drept “înălţare”. Aceste două 
momente se întâlnesc la punctul de plecare: dumnezeirea lui 
Cristos:
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…El, care din fire este Dumnezeu, nu a socotit ca pe o 
pradă egalitatea sa cu Dumnezeu… Domn este Isus Cristos,  
spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl (Fil 2, 6.11).

Isus, care era Dumnezeu,  a mers  chiar până în adâncul 
umilinţei;  de  aceea  Tatăl  l-a  preamărit  şi  a  supus  lui  tot 
universul.  Tot  misterul  Fiului  lui  Dumnezeu  întrupat  este 
exprimat aici cu mare claritate şi profunzime: preexistenţa sa, 
umilirea şi înălţarea sa; dar atenţia noastră vrea să se îndrepte 
acum spre ascultarea sa, pentru că Paul ne îndeamnă: Nutriţi  
în voi acelaşi simţământ care era în Cristos Isus (Fil 2, 5).

Orice persoană îndrumată care a întreprins de bună voie 
drumul său, îşi  dă seama că efortul  cel  mai  important care 
trebuie făcut, împreună cu îndrumătorul său, este acela de a 
se angaja tot mai mult  în a-l imita  pe  Cristos Isus.  În asta 
Părinţii  deşertului  au  fost  mari  maeştri  spirituali.  Lor  le 
revine  tot  procesul  direcţiunii  spirituale.  Ei,  după  cum am 
văzut  deja,  se  împărţeau  în  două  categorii  bine  distinse: 
părinţii sau bătrânii şi discipolii sau fraţii. Cele două categorii 
se relaţionau astfel: prima conducea în mod patern şi plin de 
prietenie  pe  a  doua  care  păstra  respectul  adânc  pe  care 
Părinţii l-au câştigat în mulţi ani de rugăciune şi de asceză. 
Astfel  se  năştea  un  stil  de  viaţă  cu  totul  particular: 
îndrumarea spirituală.

Imaginea noastră despre acest drum este poate alterată de 
ideea că Părinţii erau călugări separaţi de lume, dar această 
impresie nu este exactă: un discipol care merge să se consulte 
cu  un  bătrân  nu  este  neapărat  un  călugăr;  erau  mulţi 
credincioşi simpli care veneau chiar de foarte departe pentru 
a cere un cuvânt, un sfat. Sigur că majoritatea “zicalelor”, sau 
a “maximelor”, pe care Părinţii deşertului ni le-au lăsat, sunt 
rodul  colocviilor  din interiorul  vieţii  călugăreşti,  dar  faptul 
cel mai surprinzător este desigur acela că învăţătura lor nu e 
valabilă numai pentru călugări. L. Mortari scrie: “Ele conţin o 
viziune a realităţii, a omului şi a raportului său cu Dumnezeu, 
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o cunoaştere atât de adâncă a inimii omului, încât nu se poate 
să  nu  cuprindă  un  mesaj  cu  implicaţii  universale” 
(Introduzione, D, p. 15).

Trebuie  să  reţinem  acest  mesaj  ca  să  înţelegem  bine 
îndrumarea spirituală şi s-o aplicăm, învăţând de la ei acea 
înţelepciune şi acel har care i-a făcut să devină maeştri. Pe de 
altă  parte,  cine are  nevoie de îndrumare  spirituală  în  acest 
timp al nostru atât de post-creştin, dacă nu cei care au făcut 
deja alegerea de a nutri în inima lor  acelaşi simţământ care 
era în Cristos Isus?

Cum înţeleg ascultarea?

Unul din  simţămintele  care  erau în  Cristos  Isus a  fost 
desigur ascultarea sa faţă de voinţa Tatălui. Dacă e necesar să 
avem acest simţământ, atunci trebuie să intrăm într-un raport 
îndrumător-îndrumat  în  care  el  devine  real.  Nu ar  putea fi 
altfel, pentru că între ascultare şi discernământul spiritual este 
o  legătură  strânsă:  ascultarea  presupune  o  predispoziţie 
specială a inimii de a renunţa la dorinţele personale pentru a 
primi  cu  docilitate  pe  cele  ale  lui  Dumnezeu.  Acesta  este 
comportamentul  constant  al  lui  Isus.  Dar  în  acest  moment 
apare  problema:  trebuie  să  înţelegem  corect  dorinţa  lui 
Dumnezeu, care nu cade sub dominarea simţurilor naturale. 
Mai mult, ar spune Sf. Paul:

Care  dintre  oameni  cunoaşte  oare  lăuntrul  omului,  în 
afară de sufletul omului, care este în el? Tot aşa şi cele ale  
lui Dumnezeu, nimeni nu le cunoaşte, în afară de Spiritul lui  
Dumnezeu. Noi nu am primit spiritul lumii, ci Spiritul care  
vine de la Dumnezeu,  ca să cunoaştem darurile  ce ni le-a  
făcut  Dumnezeu.  Despre  acestea  vorbim,  nu  cu  vorbe 
învăţate  de înţelepciunea omenească,  ci  învăţate  de Spirit,  
înfăţişând  cele  spirituale  prin  cuvinte  spirituale.  Omul  cu  
firea  lui  nu  le  primeşte  pe  cele  ce  vin  de  la  Spiritul  lui  
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Dumnezeu; pentru el sunt o nebunie, şi nu le poate înţelege,  
căci acestea cu ajutorul spiritului se judecă (1Cor 2, 11-14).

La  prima  vedere,  ar  părea  că  îndrumarea  spirituală  se 
bazează  pe  ascultarea  celui  îndrumat  faţă  de  îndrumător; 
odată  era  aşa:  se  credea  că  era  suficient  să  asculţi  de 
“părintele spiritual” şi totul s-ar fi aranjat. Există şi aici un 
fond  de  adevăr  deloc  neglijabil,  dar  cu  o  condiţie:  ca 
îndrumătorul să fi făcut un adevărat  discernământ spiritual, 
adică,  la rândul  său,  să asculte  de Dumnezeu.  În acest  caz 
ascultarea creştină duce exact  la  ascultarea faţă  de Cristos, 
mai ales când acceptăm să mergem unde a mers el însuşi în 
misterul  Paştelui  său,  când  s-a umilit  pe sine însuşi  şi  s-a 
făcut  ascultător  până la  moarte,  şi  încă moartea pe cruce  
(Fil 2, 8).

E  clar  că  această  ascultare  implică  toată  profunzimea 
fiinţei; dar evident că nu toate formele de ascultare îl ating pe 
îndrumat  până  la  acest  punct.  De  exemplu,  şi  respectarea 
regulilor de circulaţie pentru un şofer este un tip de ascultare, 
dar e rodul prudenţei normale, al bunului simţ, al respectului 
faţă de ceilalţi; fără această ascultare există pericolul de a ne 
pierde viaţa; cu toate acestea nu este cu siguranţă o parte a 
continuării Paştelui Domnului.  

La fel, multe forme de ascultare creează comportamente 
speciale  –  precum  disciplina  militară  –  dar  pentru  a  le 
respecta  nu  sunt  necesare  motivaţii  spirituale;  dimpotrivă, 
ascultarea  în  numele  Evangheliei  nu  se  poate  actualiza  în 
afara misterului pascal. Orice persoană îndrumată care intră 
în  această  ascultare  creşte  neapărat  şi  în  multe  alte  virtuţi, 
pentru  că  îl  imită  cu  stricteţe  pe  Cristos.  Scria  Părintele 
Barsanufio unui frate diacon:

Dobândeşte umilinţa, ascultarea, iubirea, speranţa, şi în faţa lui 
Dumnezeu iubitor de oameni, şi eu iau apărarea păcatelor tale. 
Dar învaţă că dacă nu te umileşti, nu asculţi, şi dacă nu asculţi, 
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nu iubeşti, şi dacă nu iubeşti, nici nu crezi, nici nu speri (SPD, 
231, p. 180).

Acesta  este  terenul  unde  creşte  ascultarea  faţă  de 
Evanghelie.

Câtă consideraţie acord virtuţii ascultării?

Când cel îndrumat intră în această ascultare, este atins în 
straturile cele mai profunde ale fiinţei sale şi nu e posibil să 
nu iasă complet transformat cu inima. Pe de altă parte, însă, e 
necesară  figura  unui  îndrumător,  care  ar  trebui  să  aibă  ca 
model pe părintele Barsanufio. Acesta a trăit între secolele V 
şi VI şi a petrecut o mare parte din anii  săi de detenţie în 
apropierea  mănăstirii  părintelui  Seridos,  la  Gaza;  din 
puşcărie, pe care a petrecut-o în continuă rugăciune, a ţinut o 
corespondenţă  însemnată  cu  mulţi  fii  spirituali,  iradiind  o 
lumină  extraordinară  de sfinţenie,  de paternitate   spirituală 
foarte  blândă,  şi  de  înţelepciune.  Ascultarea  faţă  de 
îndrumător din partea celui îndrumat aduce cu sine un mare 
belşug de roade. Povestesc Părinţii:

Părintele Rufo spuse:  «Cine  trăieşte  în supunere  faţă de un 
părinte spiritual are răsplată mai mare decât cel care se retrage 
singur în deşert”. Şi redă ceea ce povestise unul dintre părinţi: 
“Am văzut  –  spuse – patru rânduri  în  ceruri:  primul,  omul 
bolnav şi recunoscător lui Dumnezeu; al doilea, care practică 
ospitalitatea, persistă în ea şi slujeşte; al treilea, care urmează 
singurătatea şi nu vede omul; al patrulea ordin, care trăieşte în 
supunere  faţă  de  un părinte  şi  este  supus  din iubire  pentru 
Domnul. Aceştia purtau din ascultare un colan şi o brăţară de 
aur şi aveau mai mare slavă decât ceilalţi. Eu – spuse – l-am 
întrebat pe îndrumătorul meu: “Cum de cel care este cel mai 
mic  are  mai  mare  slavă  decât  ceilalţi?”.  “Pentru  că  –  îmi 
răspunse  –  cine  practică  ospitalitatea  îşi  urmăreşte  propria 
dorinţă, cine trăieşte în deşert, a renunţat la voinţa sa: dar cine 
este  supus,  şi-a  abandonat  orice  voinţă  şi  depinde  de 
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Dumnezeu şi de părintele său; de aceea a primit o slavă mai 
mare decât ceilalţi”.
De  aceea,  fiilor,  e  bună  ascultarea  care  se  practică  pentru 
Domnul.  Aţi  auzit  în  parte,  fiilor,  o  mică  urmare  a  acestei 
virtuţi.  O,  ascultare,  mântuirea  tuturor  credincioşilor!  O, 
ascultare,  mama  tuturor  virtuţilor!  O,  ascultare, 
descoperitoarea împărăţiei! O, ascultare, care deschizi cerurile 
şi îi înalţi pe oameni de la pământ! O, ascultare, hrana tuturor 
sfinţilor  alăptaţi  de  tine  şi  prin  tine  ajunşi  desăvârşiţi!  O, 
ascultare, care locuieşti cu îngerii!» (Rufo, VeD, II, n. 2).

Virtutea  ascultării,  când  este  practicată  ca  renunţare  la 
propria  voinţă,  pentru  a  fi  în  acord  cu  îndemnul  Sfântului 
Paul –  Nutriţi în voi acelaşi simţământ care era în Cristos  
Isus – este fără îndoială un instrument foarte important pentru 
creşterea celui îndrumat, tocmai pentru că îl pune în contact 
direct  cu  persoana  şi  sentimentele  lui  Cristos,  care  putea 
spune liniştit:  «Mâncarea mea este să fac voinţa Celui care  
m-a trimis şi să-i îndeplinesc înfăptuirea» (In 4, 34).

Ascultarea  face  parte  din  antrenamentul  meu 
spiritual?

Ascultarea ne face să ne asemănăm lui Isus. De aceea era 
considerată de către Părinţi o virtute atât de mare. Părintele 
Pambone învăţa:

Patru  călugări  din  Scete  se  duseră  într-o  zi  la  părintele 
Pambone. Erau îmbrăcaţi cu piei de animale, şi fiecare lăuda 
virtuţile tovarăşului său: primul postea mult, al doilea nu avea 
nimic, al treilea avea o mare iubire; povesteau şi despre cel de-
al patrulea, că de douăzeci de ani trăia în ascultare faţă de un 
bătrân.  Părintele  Pambone  le  răspunse:  «Eu  vă  spun,  că 
virtutea acestuia e cea mai mare. Fiecare dintre voi domină cu 
voinţa sa virtutea pe care o posedă; dar acesta, tăind voinţa sa, 
face voinţa altuia.  Aceşti  oameni,  dacă perseverează până la 
sfârşit, sunt mărturisitori» (Pambone, VeD, II, n.3).
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Acesta era respectul cel mai înalt pe care-l aveau cu toţii 
faţă  de  practicarea  ascultării,  întrucât  reprezintă  unul  din 
simţămintele care erau în Cristos Isus; dar dacă acesta este 
motivul teologic pentru a trăi  ascultarea,  motivaţia practică 
este  ca  ascultarea  faţă  de  îndrumător  să  permită  celui 
îndrumat să se obişnuiască cu supunerea permanentă faţă de 
Dumnezeu, unicul drum care duce la sfinţenie. Citim în Vita 
di Antonio (Viaţa lui Anton):

Amintea şi cuvintele profetului Ilie care spune: E viu Domnul  
în prezenţa căruia stau astăzi. Observa de fapt  că,  spunând 
astăzi, profetul nu măsura timpul care a trecut, ci, ca şi cum ar 
începe  de  fiecare  dată  din  nou,  încerca  în  fiecare  zi  să  se 
prezinte lui Dumnezeu aşa cum trebuia să apară în faţa lui cu o 
inimă  curată,  gata  să  asculte  de  voinţa  sa  şi  de  nimeni 
altcineva.  Spunea  în  sinea  lui:  «Ascetul  trebuie  să  înveţe 
mereu să-şi ordoneze  propria viaţă privind la cea a marelui 
Ilie ca într-o oglindă» (VA, 12-13).

Ascultarea,  deci,  este  un  exerciţiu  lung  care  ne  pune 
mereu, cu inima docilă, în prezenţa lui Dumnezeu.

Lumea priveşte la această valoare cu mult  dispreţ;  erou 
este  cel  care  se  revoltă.  Ascultarea  creştină,  în  schimb, 
formează  oameni  sfinţi,  pentru  că  învaţă  să  renunţi  la 
impulsurile  voinţei  proprii.  Se  povesteşte  astfel  despre 
părintele Poemen:

Părintele  Abraham,  discipolul  părintelui  Agatone,  spuse 
părintelui Poemen: «Cum de se luptă cu mine diavolii?». «Se 
luptă cu tine diavolii? – îl întrebă părintele Poemen -. Nu se 
luptă împotriva  noastră  atâta  timp cât  facem voinţa noastră; 
voinţele  noastre  sunt  diavolii,  cu  ele  ne  tulbură  până  le 
îndeplinim. Vrei să vezi cu cine se luptă diavolii? Cu Moise şi 
cu cei asemenea lui» (Poemen, VeD, II, n. 67).
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Din acest colocviu între bătrâni înţelegem bine adevărata 
valoare care  se dădea ascultării:  erau toţi  “părinţi”,  dar un 
timp au fost “discipoli”, şi au învăţat toate beneficiile acestei 
virtuţi,  renunţând la propria voinţă ca să aibă în ei  acelaşi  
simţământ care era în Cristos Isus (Fil 2, 5).
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XIX
«Iată, sunt slujitoarea Domnului»

(Lc 1, 38)

În  luna  a  şasea  îngerul  Gabriel  a  fost  trimis  de  
Dumnezeu  într-un  oraş  din  Galilea,  numit  Nazaret,  la  o  
fecioară  logodită  cu  un  bărbat,  numit  Iosif,  din  viţa  lui  
David;  iar  numele fecioarei  era Maria.  El  intră la  ea şi-i  
zise: “Bucură-te, o plină de har; Domnul este cu tine!” Ea se 
tulbură  la  acest  cuvânt  şi  se  întreba  ce  să  însemne  acest  
salut. Atunci îngerul îi zise: “Nu-ţi fie teamă, Marie, căci ai  
aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în sânu-ţi şi vei naşte  
un fiu şi-i vei pune numele Isus. El va fi mare şi se va chema 
Fiul Celui Preaînalt. Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui  
David,  tatăl  său,  şi  va  domni  peste  casa  lui  Iacob  de-a  
pururi,  iar  domnia  lui  nu  va  avea  sfârşit.”  Maria  îi  zise  
îngerului:  “Cum  se  va  înfăptui  aceasta,  deoarece  eu  nu 
cunosc bărbat?” Îngerul îi răspunse: “Spiritul Sfânt va veni  
asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea  
născutul se va chema sfânt, Fiu al lui Dumnezeu. Iată, ruda 
ta Elisabeta a zămislit şi ea un fiu, la bătrâneţea ei, iar cea 
numită stearpă este acum în a şasea lună, căci nimic nu este  
cu neputinţă la Dumnezeu”. 

Atunci  Maria  zise:  “Iată,  sunt  slujitoarea  Domnului,  
facă-mi-se după cuvântul tău!” Şi îngerul plecă de la ea (Lc 
1, 26-38).

Maria, creştină perfectă: şi eu?

Această  veste,  cea  mai  impresionantă  pe  care  o  fiinţă 
umană a primit-o vreodată, nu are loc în templu, la Ierusalim, 
nici măcar în timpul unei celebrări liturgice, ci într-un sat fără 
importanţă din Galileea, într-o provincie cu populaţie mixtă: 
evreică şi păgână.
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Tânăra  care  o  primeşte  nu  face  parte  dintr-o  familie 
cunoscută în analele  templului sau ale curţilor regale. In mod 
ciudat tânăra, având o extraordinară hotărâre pentru feciorie, 
este totuşi “logodită” cu un bărbat din acelaşi sat; de aceea – 
după obiceiul timpului – legal era deja căsătorită, chiar dacă 
cei doi soţi nu trăiau încă împreună, aşa cum era obiceiul în 
timpul  primului  an  de  căsătorie.  Şi  totuşi,  pusă  în  faţa 
mesajului surprinzător, tânăra nu se sperie, ci reflectează şi 
crede. 

Această femeie este plină de har, adică are toată favoarea 
divină, şi e salutată ca şi cum s-ar anunţa bucuria mesianică 
fiicei Sionului. Aproape că-l auzim pe profetul Sofonia:

Bucură-te,  fiica  Sionului,  saltă  de  veselie,  Israele; 
veseleşte-te  şi  te  bucură  din  toată  inima,  fiică  a  
Ierusalimului! (Sof 3, 14).

Ce  veste  extraordinară!  Biblia  ne-a  vorbit  des  de  fiii 
promişi, dar acest fiu este Mesia lui Israel, conform profeţiei 
misterioase a lui Isaia către regele din Iudeea, Ahaz:
Pentru  aceasta  Domnul  meu  vă  va  da  un  semn:  Iată,  
Fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-l vor numi Emanuel  
(Is 7, 14). 

Acelaşi Isaia apoi, vorbind despre acest fiu, îl descrie în 
mod minunat, plin de regalitate şi de glorie:

Stăpânirea  e  pe  umărul  lui  şi  se  cheamă  numele  lui:  
Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor,  
Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Şi mare va fi  
stăpânirea Lui şi pacea lui nu va avea hotar. Va împărăţi pe  
tronul şi peste împărăţia lui David, ca s-o întărească şi s-o 
întemeieze prin judecată şi prin dreptate, de acum şi până-n  
veac (Is 9, 5-6).
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Lucrul care surprinde cel mai mult,  însă, este că Maria, 
tânăra fată din Nazaret,  a adunat roadele unei extraordinare 
alegeri a lui Dumnezeu, dar ea nu a făcut nimic: a ascultat 
doar  ceea  ce  Dumnezeu  i-a  cerut  şi  harul  a  plouat  din 
abundenţă.  Domnul a făcut totul,  în timp ce Maria,  păstra 
toate acestea, meditându-le în inima ei (Lc 2, 19).

Sunt mai mult farizeu sau mai mult vameş?

Maria e cu siguranţă cea care a ascultat  fără rezerve şi 
fără  îndoială;  totuşi  ascultarea  ei  nu  a  fost  niciodată  una 
forţată,  ci  numai  spirituală  în  mod  autentic.  De la  ea  deci 
trebuie să învăţăm să trăim adevărata supunere faţă de voinţa 
lui Dumnezeu.

În  îndrumare,  această  ascultare  autentic  spirituală  se 
obţine când lucrarea de discernământ spiritual depinde, atât 
de cel îndrumat, cât şi de îndrumător. Amândoi sunt supuşi 
continuu voinţei Domnului şi pentru ei implicaţiile ascultării 
sunt extrem de exigente; de aceea pentru amândoi exemplul 
de  imitat  trebuie  să  fie  Maria,  care  păstra  toate  acestea,  
meditându-le în inima ei (Lc 2, 19).

Ascultarea stă cu siguranţă la baza întregii vieţi creştine, 
dar  uneori  e  trăită  în  mod  foarte  simplist.  Ne  punem sub 
direcţiunea spirituală a cuiva şi avem “conştiinţa în regulă”. 
Sf.  Maximilian  Kolbe  scrie:  “Ascultarea,  şi  doar  ea,  e  cea 
care ne arată cu certitudine voinţa lui Dumnezeu. E adevărat 
că superiorul poate greşi, dar cine ascultă, nu greşeşte” (M. 
Kolbe, în Liturgia Orelor, Oficiul lecturilor, 14 august).

Toate acestea sunt valabile doar la nivele mai profunde 
ale  experienţei  interioare,  unde  are  loc  discernământul 
spiritual;  altfel,  o  ascultare  atât  de  oarbă  poate  deveni  un 
instrument  de  pasivitate  sau  chiar  o  expresie  de  mândrie 
spirituală.  Farizeul  din  parabolă  proclama  într-adevăr  cu 
multă aroganţă:
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“Dumnezeule,  îţi  mulţumesc  că  nu  sunt  ca  ceilalţi  
oameni,  răpitori,  nedrepţi,  adulteri,  sau ca şi acest  vameş.  
Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate  
câte câştig” (Lc 81, 11-12).

Se  simţea  “drept”,  pentru  că,  cu  multă  rigurozitate  şi 
meticulozitate, ascultase scrupulos de toate preceptele “legii”; 
se declara într-adevăr  ascultător, dar declaraţia lui era fiica 
mândriei lui; de aceea nu s-a întors acasă îndreptăţit, cum s-a 
întâmplat în schimb cu vameşul.

Lucrul mai ciudat e că vameşul, dispreţuit ca un păcătos 
public, în realitate se comportă ca cel mai asemănător Mariei: 
Neprihănita. Cum e posibil? Pentru că vameşul, încredinţând 
toată viaţa sa şi toate păcatele sale milostivirii lui Dumnezeu, 
îşi afirmă propria disponibilitate totală faţă de har: 

“Iar  vameşul,  stând  departe,  nu  voia  să-şi  ridice  nici  
ochii către cer, ci-şi bătea pieptul,  zicând: Dumnezeule, ai  
milă de mine, păcătosul” (Lc 18, 13).

Vameşul recunoaşte toată acţiunea lui Dumnezeu: el e un 
păcătos.

Ascultarea mea faţă de Dumnezeu acceptă şi riscurile?

Ascultarea  Mariei  ni-l  dă  pe  Mântuitorul,  pentru  că 
fecioara  ascultă  pe  deplin  de  Cuvântul  lui  Dumnezeu;  din 
această adeziune totală a sa faţă de voinţa Domnului se naşte 
viaţa pentru noi toţi. Sf. Irineu scrie:

Aşa cum omul,  prin lucrarea fecioarei  neascultătoare,  a 
căzut şi a murit, tot la fel  prin lucrarea Fecioarei ascultătoare 
faţă  de  Cuvântul  lui  Dumnezeu,  el  a  primit  din  nou viaţă 
(IRINEU  DIN  LIONE,  Demonstratio  apostolicae  
praedicationis, 33).
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Dar această ascultare a fost pentru ea teribil de angajantă, 
mult mai mult decât ne putem imagina, pentru că Maria nu 
citise  Evangheliile,  nu  avea  în  spate  toată  bogăţia  tradiţiei 
Bisericii,  forţa  instituţiei  şi  a  doctrinei,  cum le  avem noi. 
Când  arhanghelul  Gabriel  i-a  vestit  maternitatea  apropiată, 
tânăra cunoştea bine ce prescria Deuteronomul  în cazul în 
care o “logodnică” nu a fost găsită virgină de către soţ:

“Dar…dacă nu se va găsi feciorie la fată, atunci fata să  
fie adusă la uşa casei tatălui ei şi locuitorii cetăţii ei să o  
ucidă cu pietre şi să o omoare, pentru că a făcut lucru de 
ruşine în Israel, desfrânându-se în casa tatălui său. Şi aşa să  
stârpeşti răul din mijlocul tău"”(Dt 22, 20-21).

Pentru  Maria  ascultarea  faţă  de  Dumnezeu  reprezenta 
riscul clar şi sigur al lapidării. Şi totuşi a spus cu o supunere 
incredibilă:  “Iată,  sunt  slujitoarea  Domnului;  facă-mi-se 
după cuvântul tău” (Lc 1, 38), şi asta deoarece încrederea ei 
era pusă numai în Dumnezeu.

Conceptul ascultării îmi este familiar sau străin?

Ascultarea  a  fost  mereu  un  sprijin  crucial  al  vieţii 
creştine; este, şi trebuie să rămână, un punct sigur în reflecţia 
celui îndrumat. Ascultarea nu este uşoară, mai ales când pare 
inutil, sau ordinul nu ni se pare corect. Părinţii povestesc:

Odată  părintele  Arsenie  spuse  părintelui  Alexandru:  “Când 
termini de rupt crengile de palmier, să vii să mănânci cu mine. 
Dacă în schimb sosesc pe neaşteptate oaspeţi, mănâncă cu ei”. 
Părintele Alexandru obişnuia să lucreze regulat şi pe aşezate. 
Când sosi ora prânzului mai avea încă de lucru; dar vrând să 
asculte de cuvântul bătrânului, aşteptă să termine. Între timp, 
părintele Arsenie, văzând că întârzie, mâncă, gândindu-se că 
poate are oaspeţi. 
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Părintele  Alexandru  a  venit  când  a  terminat,  seara  târziu. 
Bătrânul îi spuse: “Ai avut oaspeţi?”. El spuse: “Nu”. “Atunci 
cum  de  nu  ai  venit?”.  El  spuse:  “Mi-ai  spus:  «Vino  când 
termini de rupt crengile». Din ascultare faţă de cuvântul tău nu 
am venit  decât  abia după ce am terminat.” Bătrânul  admiră 
exactitatea ascultării sale şi îi spuse: “Întrerupe imediat postul 
ca să ajungi la sinaxă4 fără agitaţie şi să poţi bea apa; altfel 
trupul tău se va extenua repede” (Arsenie,  VeD, n. 24).

Chiar dacă rar, se poate întâmpla totuşi ca un îndrumat să 
trebuiască să aleagă între a asculta sau nu, ceea ce i-a spus 
îndrumătorul  său.  Îndrumarea  nu  are  autoritatea  unui 
responsabil de comunitate,  deci cuvintele lui sunt mai mult 
sfaturi şi îndemnuri date în Spirit decât porunci; uneori, însă, 
Cuvântul lui Dumnezeu poate fi atât de tăios, încât trebuie 
neapărat  să  alegi  între  un  “da”  şi  un  “nu”.  În  acest  caz 
autoritatea e dată de Scriptură, dar cel îndrumat va tinde uşor 
să vadă autoritatea transferată la îndrumător. Dacă inima este 
docilă să împlinească voinţa lui Dumnezeu, această mutare ar 
putea să fie în cele din urmă folositoare.

Valoarea  ascultării  stă  în  faptul  ca  acceptarea  unei  alte 
voinţe  ne  împinge  apoi  să  primim  cu  bucurie  voinţa  lui 
Dumnezeu, chiar dacă la început pare chiar opusul. Capitolul 
68 din  Regula Sfântului Benedict tratează despre ascultările 
imposibile şi vorbeşte astfel despre ele:

Chiar dacă unui călugăr îi este impusă o ascultare foarte grea, 
sau chiar imposibilă de urmat, porunca superiorului trebuie să 
fie  îndeplinită  de  el  cu  totală  supunere  şi  ascultare 
supranaturală.  Dar  dacă  îşi  dă  seama  că  e  vorba  de  o 
responsabilitate, a cărei greutate e mai mare decât forţele sale, 
să  expună  superiorului  motivele  imposibilităţii  sale  cu  mult 
calm şi la momentul oportun, fără să ia o atitudine arogantă, 
îndărătnică,  sau de opunere.  Dacă apoi,  după această  cerere 
sinceră  şi  umilă,  părintele  rămâne  ferm în  convingerea  lui, 

4 Sinaxă: veghea liturgică de sâmbătă seara şi Liturghia de duminică.
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insistând cu porunca, călugărul să fie sigur că pentru el este 
bine  aşa  şi  să  asculte  din  iubire  pentru  Dumnezeu, 
încredinţându-se în ajutorul său (R, LXVIII).

Secretul pentru a înţelege bine acest capitol al Regulii este 
cuprins în ultima frază: “…să fie sigur că pentru el este bine 
aşa şi să asculte din iubire pentru Dumnezeu, încredinţându-
se în ajutorul său”. Trei sunt aspectele importante care trebuie 
înţelese:

a) este un bine pentru cine ascultă, chiar dacă acum nu 
se poate vedea;

b) trebuie să ascultăm din iubire pentru Dumnezeu şi 
nu din alt motiv;

c) trebuie să fim siguri de ajutorul său.
Maria a făcut chiar aşa.

Dacă aş fi primit eu acel ordin…?

Ascultarea uneori poate fi foarte dificilă, dar bucuria sau 
tristeţea în inima noastră nu depind niciodată  de ascultarea 
care ne este cerută, ci dimpotrivă de disponibilitatea noastră 
de a asculta. Părinţii ţineau la mare respect ascultarea, chiar 
atunci când era vorba de lucruri aparent şocante; încrederea 
lor, precum cea a Mariei, era pusă numai în Dumnezeu:

Povesteau de părintele Giovanni Nano care, retrăgându-se în 
Scete la un bătrân din Tebaide, trăia în deşert. Părintele său luă 
un lemn sec, îl plantă şi  îi spuse să-l  ude în fiecare zi cu o 
găleată de apă, până va da roade. Apa era aşa de departe încât 
trebuia să plece seara şi să se întoarcă dimineaţa. După trei ani 
lemnul începu să trăiască şi să dea roade. Bătrânul le culese şi 
le  aduse fraţilor  adunaţi  împreună,  spunând:  “Luaţi,  mâncaţi 
fructul ascultării” (Giovanni Nanno, VeD, I, n. 1).

Putem spune că acele fructe erau născute din ascultare. 
Un  ultim  gând:  Maria  a  ascultat  toată  viaţa  de  voinţa  lui 
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Dumnezeu  şi  chiar  dacă  nu  a  fost   un  apostol,  a  devenit 
Regina  apostolilor;  chiar  dacă  Fecioară,  fără  să  cunoască 
bărbat, a devenit Mamă; chiar dacă a fost o creatură a devenit 
Mama lui Dumnezeu. O ascultare fără întrebări, fără ezitări, 
fără revolte. Orice îndrumat are multe lucruri de învăţat de la 
ea toată  viaţa,  dar  în  primul  rând trebuie  s-o imite  într-un 
lucru,  unde a fost  maestră  sigură:  Maria însă păstra toate  
aceste lucruri, cumpănindu-le în inima ei (Lc 2, 19).

Şi  chiar  şi  după  ce  l-a  găsit  pe  fiul  său  în  vârstă  de 
doisprezece ani în templu, discutând cu doctorii legii pe care-
i asculta şi întreba, şi chiar după explicaţia  lui ciudată, poate 
de neînţeles,  Evanghelia  precizează  încă  o dată:  Mama lui  
păstra toate acestea în inima ei (Lc 2, 51).

Este  chiar  necesar  să  descoperim  în  Maria  secretul 
ascultării.
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XX
«… din cele ce le-a suferit a învăţat ascultarea»

(Ev 5, 8)

Nimeni  nu-şi  însuşeşte  singur  această  cinste,  ci  este  
chemat de Dumnezeu, ca şi Aron. Tot aşa şi Cristos, nu el  
singur şi-a însuşit cinstea să devină mare preot, ci o are de  
la  Acela  care  i-a  zis:  “Tu  eşti  fiul  meu,  eu  astăzi  te-am  
născut”. Altundeva apoi spune deasemenea: “Tu eşti preot în  
veci,  în  felul  lui  Melchisedec”.  În  timpul  vieţii  sale  
pământeşti  el  a  înălţat  rugi  şi  rugăminţi,  cu  strigăte 
puternice  şi  lacrimi,  către  Acela  care  îl  putea  scăpa  de  
moarte,  iar datorită  evlaviei  sale  a fost  ascultat.  Deşi  era  
Fiu, din cele ce le-a suferit a învăţat ascultarea, iar odată ce  
a ajuns plinătatea,  a devenit  pentru toţi  care îl  ascultă un  
izvor de viaţă veşnică, fiind numit de Dumnezeu mare preot,  
în felul lui Melchisedec (Ev 5, 4-10).

Ascultarea mai este încă o “alegere” a mea?

Figura  marelui  preot  se  întrupează  în  Isus  într-un  mod 
mult  mai înalt decât în raport cu Aron, pentru că Cristos a 
trecut  dincolo  de  poarta  care  duce  de  la  pământ  la  cer  şi, 
înviat,  trăieşte  mereu.  Ca  Fiu,  în  modul  misterios  al  lui 
Melchisedec, el este implicat în rugăciunea şi sacrificiul adus 
Tatălui  în  favoarea  noastră.  Patima  sa  apoi,  este  cea  mai 
solemnă  rugăciune  de  mijlocire  şi  cea  mai  extraordinară 
dintre toate ascultările. Această învăţare a ascultării a fost în 
orice  caz  foarte  dură,  chiar  dacă  era  vorba  de  Fiul  lui 
Dumnezeu;  deşi era Fiu,  din cele  ce le-a suferit  a învăţat  
ascultarea (Ev 5, 8).

Tocmai  din  motivul  acestei  extraordinare  şi  dure 
ascultări, el,
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… odată ce a ajuns plinătatea, a devenit pentru toţi care  
îl ascultă un izvor de viaţă veşnică, fiind numit de Dumnezeu 
mare preot, în felul lui Melchisedec (Ev 5, 9-10).

Deci,  ascultarea  lui  s-a transmis  treptat  de la el  la  noi, 
care  datorită  lui  suntem  mântuiţi  în  măsura  în  care  îl 
ascultăm.

De  aceea  ascultarea  evanghelică,  tocmai  din  cauza 
imitării sale, este un proces continuu care ne pune mereu în 
discuţie şi, mai ales, ne angajează total libertatea. Ascultarea 
care ne este cerută este mereu o alegere liberă:  aceea de a 
renunţa  la  voinţa  noastră  pentru  a  asculta  de  voinţa  lui 
Dumnezeu;  suntem  mereu  noi,  cei  care  trebuie  să  face 
alegerea de a spune “da-ul” nostru. Lumea nu înţelege acest 
“proces”, sau mai bine zis nu poate să-l înţeleagă; tocmai de 
aceea Sf. Paul a fost constrâns să le scrie Corintenilor: 

Despre  acestea  vorbim,  nu  cu  vorbe  învăţate  de 
înţelepciune omenească, ci învăţate de Spirit, înfăţişând cele  
spirituale  prin cuvinte  spirituale.  Omu,l  cu firea lui,  nu le  
primeşte cele ce vin de la Spiritul lui Dumnezeu; pentru el  
sunt  o  nebunie,  şi  nu  le  poate  înţelege,  căci  acestea  cu 
ajutorul spiritului se judecă (1Cor 2, 13-14).

Ascultarea  atunci  face  parte  dintr-o dramă autentică  pe 
care şi Isus a trebuit s-o înfrunte, dar care aduce mântuirea: 
este mântuirea care, dacă se împlineşte, ar putea să fie foarte 
dureroasă.

În  inima  mea  iubirea  contează  la  fel  ca  şi  pentru 
Pacomie?

Ascultarea privită astfel poate să însemne desigur multe 
lucruri, dar nu înseamnă atitudinea fariseică “de a se simţi în 
regulă” cu conştiinţa, nici nu poate fi comparată cu atitudinea 
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comună  de  “a  fi  în  regulă”  cu  dispoziţiile  “legii”  sau  cu 
“normele” vieţii fraterne în comunitate.

Acest concept însă este foarte greu de înţeles – şi de a fi 
făcut înţeles – în relaţia care există şi se dezvoltă între cel 
îndrumat şi îndrumător pentru că, la prima vedere, pare să nu 
existe  un spaţiu  suficient  între  ascultarea  faţă  de “norme”, 
chiar dacă e grea, şi anarhia îngâmfată şi rebelă.  Dar acest 
spaţiu există; trebuie să fie descoperit şi apoi folosit cu multă 
grijă  de  către  îndrumător,  care  trebuie  să  ştie  mereu  să-l 
exploateze conform a ceea ce Paul numeşte  legea Spiritului  
care dă viaţă în Cristos Isus (Rom 8, 2), adică conform legii 
iubirii. Sf. Pacomie ne învaţă această diferenţă între duritatea 
legii şi libertatea iubirii:

Altădată (Pacomie) a fost atât de bolnav, încât era în pericol de 
moarte,  din  cauza  exceselor  ascezei  sale.  L-au  dus  deci  în 
încăperea unde se odihneau fraţii bolnavi ca să-i dea un pic de 
mâncare. Acolo era culcat un alt  frate,  bolnav până într-atât 
încât  trupul  său  ajunsese  ca  un  schelet,  din  cauza  bolii 
îndelungate. Acesta le ceru fraţilor, care îl serveau, un pui sau 
un peştişor.  Dar ei l-au refuzat,  spunând:  “Nu obişnuim aşa 
ceva”. Bolnavul, văzând că nu i-l aduc, spuse fraţilor care erau 
de serviciu: «Luaţi-mă şi duceţi-mă la părintele nostru».
Când l-au dus la el, Pacomie a fost surprins de starea în care 
ajunsese.  În  timp  ce-l  privea  foarte  perplex,  i-au  adus  să 
mănânce  verdeţuri.  Suspină  şi  spuse:  «Voi  faceţi  diferenţe 
între persoane: unde este frica de Dumnezeu?  Să-l iubeşti pe  
aproapele tău ca pe tine însuţi  (cf  Mt 19, 19). Nu vedeţi că 
acest frate a devenit ca un cadavru? De ce nu-i daţi ceea ce 
cere? Domnul mi-e martor că dacă nu-i daţi ce a cerut, eu nu 
voi mânca, nici nu voi bea. Nu există diferenţă între bolnavi. 
Nu  este  oare  totul  curat  pentru  cei  curaţi (cf  Tit 1,  15)?» 
Spunea asta cu lacrimi în ochi. Apoi reluă: «Pentru Domnul, 
dacă aş fi fost în mănăstire când a cerut ceea ce dorea (eram la 
recoltarea cânepei), nu l-aş fi lăsat în aşa mare suferinţă, cu o 
boală  ca  asta».  Imediat  fraţii  au  ascultat  aceste  cuvinte  din 
gura părintelui nostru Pacomie, au trimis să cumpere un pui, l-
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au gătit bine şi l-au dat bolnavului să mănânce. Apoi au dat 
părintelui nostru Pacomie porţia lui de verdeţuri. Mâncă şi el, 
mulţumind (VCP, 48).

Mi-e greu să accept ascultarea?

În mănăstirile lui Pacomie puiul, precum alte sortimente 
de carne, erau excluse cu rigiditate; şi totuşi părintele nu ezită 
să-şi încalce propria “normă”, pentru că iubirea lui Cristos îl 
împinge. Ascultarea nu e deci pasivitate, ci un drum dureros 
şi sfâşietor, care produce chinuri şi treceri imprevizibile de la 
întuneric  la  lumină.  Din  cauza  acestor  răni  şi  a  acestor 
schimbări neaşteptate, ascultarea apare ca o naştere, pentru că 
prin  seria  impresionantă  de  traume pe  care  le  produce,  ne 
permite  să fim transformaţi  treptat  de harul lui  Dumnezeu, 
până devenim oameni noi.

Deci,  tot  efortul  îndrumării  spirituale,  arta sa şi drumul 
său sunt menite să creeze în cel îndrumat o nouă sensibilitate 
cu privire la faptele vieţii, o capacitate reînnoită de a observa 
evenimentele existenţei dintr-un unghi diferit şi surprinzător: 
stând în spatele pupilei lui Dumnezeu.

Procesul  de  transformare  începe  cu  ascultarea  şi  pe 
măsură  ce  înaintăm sub jugul  ei,  ajungem să  vedem şi  să 
înţelegem  acţiunea  lui  Dumnezeu.  Ascultarea  deci  rămâne 
punctul  de  plecare  normal  al  întregii  acestei  transformări, 
pentru că ea comportă necesitatea renunţării la propria voinţă; 
doar  de  aici  începe  manifestarea  voinţei  lui  Dumnezeu. 
Acesta era sensul profund şi mai  adevărat  al  relaţiei  care-l 
lega de părintele său pe discipolul care alesese deşertul:

Bătrânii  spuneau:  «Dacă  ai  încredere  în  cineva  şi  te 
abandonezi  ascultării  lui,  nu  trebuie  să  te  preocupi  de 
poruncile lui Dumnezeu; e suficient să încredinţezi părintelui 
tău toată voinţa ta şi  vei  fi  fără vină în faţa lui Dumnezeu, 
pentru că Dumnezeu nu cere novicilor altceva decât travaliul 
ascultării» (D, 257, n. 12).
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A recupera sensul cel mai profund al acelei relatări este 
fundamental  şi  pentru  îndrumarea  spirituală  din  timpul 
nostru.  Numai  ascultarea  îl  pregăteşte  pe  cel  îndrumat  să 
dezvolte discernământul voinţei lui Dumnezeu; ea apoi îl va 
face  clar  şi  luminos.  Fecunditatea  ascultării  stă  tocmai  în 
micşorarea  continuă  în  a  înceta  să  fii  tu  însuţi  în  centrul 
deciziilor  proprii  pentru  a  le  accepta  pe  cele  ale  lui 
Dumnezeu, şi răsplata lui va fi mare. 

Înţeleg lucrarea Duhului în timpul îndrumării?

Se va obiecta că ascultarea faţă de un om produce teamă; 
există  efectiv  riscul  să fim distruşi  ca  persoane şi  chiar  să 
deviem de la intenţiile lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă 
desigur  când  este  implicat  omul,  însă  în  cazul  îndrumării 
problema  trebuie  pusă  sub  o  lumină  cu  totul  deosebită: 
direcţiunea spirituală nu priveşte exclusiv pe cel îndrumat, ci 
îl  implică  pe  îndrumător  la  un  discernământ  continuu  al 
voinţei  lui  Dumnezeu,  nu  numai  asupra  a  ceea  ce  indică 
Duhul pentru discipol,  dar şi – poate chiar cu şi mai mare 
claritate – asupra a ceea ce Duhul spune îndrumătorului.

Efortul  îndrumătorului  deci  este  de  a  căuta  continuu 
voinţa  lui  Dumnezeu  împreună  cu  cel  îndrumat. 
Discernământul comun îi purifică în acelaşi timp pe amândoi, 
într-o  fuziune  progresivă  a  două  inimi  orientate  către  o 
singură  ascultare  a  vocii  divine.  E  adevărat,  Dumnezeu 
vorbeşte  şi  personal  celor  doi,  dar  creşterea  împreună  se 
verifică  atunci  când  amândoi  împărtăşesc  cu  umilinţă 
propriile experienţe spirituale pentru a fi disponibili la ceea 
ce Duhul discerne în ei: voinţa lui Dumnezeu, ce este bine şi  
desăvârşit (Rom 12, 2).

Dacă  este  adevărat  că  experienţa  îndrumătorului  are 
greutate, asta nu trebuie să devină niciodată un jug care l-ar 
împiedica pe cel  îndrumat  să se maturizeze şi să devină la 
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rândul său un îndrumător. Scopul îndrumării este acela de a 
forma  creştini  adulţi  şi  maturi,  nu  de  a  crea  adolescenţi 
veşnici.  Atunci  –  se  va spune – ce  sens  are  să  vorbim de 
ascultare? Ar fi suficient să vorbim de dialog, de colocviu, de 
schimb de idei…

Înţelegem bine că nu trebuie să fie aşa, dacă ne gândim că 
e vorba de a asculta de voinţa lui Dumnezeu şi de a observa 
toţi paşii pe care Duhul cere ca discipolul să-i facă cu ajutorul 
fratern al  experienţei  îndrumătorului   căruia,  la rândul său, 
Dumnezeu îi va arăta toate iluminările  apropierii sale.

Dacă îndrumătorul va îndeplini cu bucurie, cu pasiune şi 
iubire această muncă de susţinere, încurajare şi stimulare, cel 
îndrumat  va  rămâne  copleşit  de  iubirea  şi  prietenia  sa 
fraternă,  rămânând  contagiat  de  entuziasmul  său  care-l  va 
împinge să dorească să devină asemenea lui.

Orice  altă  cale  e  departe  de  o  îndrumare  spirituală 
autentică. Dacă voinţa lui Dumnezeu s-ar putea cuprinde într-
un  codice  de  legi,  regulamente  şi  norme  dinainte  stabilite 
întreaga Biserică ar sfârşi prin a se cristaliza în forma poate 
fascinantă, dar rece şi moartă, a unei fosile preistorice.

În  acest  moment  trebuie  să  ne  întrebăm  dacă  nu  am 
pierdut firul conducător al acestei meditaţii;  plecasem de la 
figura lui Isus care,

…  deşi  era  Fiu,  din  cele  ce  le-a  suferit  a  învăţat  
ascultarea, iar odată ce a ajuns plinătatea, a devenit pentru  
toţi care îl ascultă un izvor de viaţă veşnică (Ev 5, 8-9),

şi se pare că am ajuns la o definiţie veselă a ascultării, care 
pentru  Isus  în  schimb  a  fost  foarte  dificilă.  Asta  nu  e 
adevărat: ascultarea pe care trebuie s-o practicăm şi care ne 
face sfinţi printr-o naştere dureroasă nu este ascultarea faţă de 
omul-îndrumător, ci doar faţă de Dumnezeu, adevăratul rege 
al  vieţii  noastre.  Descoperirea  în  viaţa  creştinului  a 
importanţei  ascultării  faţă de Dumnezeu e rodul spontan al 

167



recuperării  dimensiunii  penticostale  a  Bisericii.  Apostolul 
Paul afirmă:  Toţi cei duşi de Spiritul lui Dumnezeu sunt fiii  
lui Dumnezeu (Rom 8, 14).

Cei  care  sunt  fiii  lui  Dumnezeu au  mereu  ca  referinţă 
Cuvântul său, prin care Duhul îşi face, în mod special, auzită 
vocea.  A  asculta  de  Cuvânt  înseamnă  atunci  a  asculta  de 
Dumnezeu. 

Prin  Scriptură  Duhul  Sfânt  nu călăuzeşte  numai  pe  cel 
îndrumat, ci şi pe îndrumător şi întreaga Biserică, pentru că 
el, cum spune Conciliul Vatican II, «… călăuzeşte Biserica 
spre tot  adevărul  (cf  In 16,  13),  o  uneşte  în  comuniune  şi 
slujire, o înzestrează şi o conduce cu diferite daruri ierarhice 
şi carismatice şi o împodobeşte cu roadele sale (cf  Ef 4, 11-
12;  1  Cor  12,  4;  Gal  5,  12).  Prin  puterea  Evangheliei,  El 
întinereşte Biserica,  o reînnoieşte fără încetare şi o duce la 
unirea desăvârşită cu Mirele ei. Căci Duhul şi Mireasa spun 
Domnului Isus: “Vino!” (Apoc 22, 17)» (LG, n. 4).

Numai dacă credem în totala  domnie a lui  Isus Cristos 
asupra  vieţii  noastre  şi  asupra  întregii  Biserici,  înţelegem 
necesitatea ascultării totale faţă de Dumnezeu şi importanţa 
ascultării  suflului  delicat  al  Duhului,  care  luminează  nu 
numai  cuvintele  lui  Isus,  ci  întreaga  Scriptură,  făcând-o să 
devină un canal al voinţei vii şi reale a lui Dumnezeu pentru 
fiecare dintre noi.
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XXI
«… om supus stăpânirii»

(Lc 7, 8)

Un centurion avea un servitor drag, care era bolnav şi  
trăgea de moarte. Auzind de Isus, trimise la el fruntaşi Iudei,  
cu rugămintea să vină să-i scape servitorul. Sosind la Isus,  
aceştia  îl  rugau cu stăruinţă: «Merită să o faci  pentru el,  
căci  iubeşte  neamul  nostru,  iar  sinagoga el  ne-a  zidit-o.» 
Isus se duse cu ei. Dar când fu aproape de casă, centurionul  
trimise prieteni să-i zică: «Doamne, nu-ţi da osteneala, căci  
nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu. De aceea nici eu  
nu m-am încumetat să vin la tine; dar spune un cuvânt, şi  
servitorul  meu  se  va  vindeca.  Căci  şi  eu  sunt  om  supus  
stăpânirii,  având soldaţi  sub comanda mea, şi-i  zic unuia:  
Du-te, şi se duce, iar altuia: Vino, şi vine, iar servitorului:  
Fă  cutare  lucru,  şi  îl  face.»  La  auzul  acestora,  Isus  se  
minună  de  el  şi,  întorcându-se  către  mulţimea  ce-l  urma,  
zise: «Vă spun, nici în Israel nu am aflat atâta credinţă. »  
(Lc 7, 2-9).

Am în mine dorinţa de a adera cu totul la Isus?

Această minune a lui Isus ne este transmisă de Luca mai 
ales  cu  scopul  de  a  ne  învăţa  două  lucruri:  valoarea 
extraordinară  a  credinţei  şi  uimirea  în  faţa  manifestării 
credinţei unui păgân. Cadrul descris de evanghelist ne arată 
atitudinea religioasă adâncă a acestui militar, care nu ezită să 
facă un gest curajos şi în afara oricărei norme din timpul său: 
manifestarea propriei încrederi în Dumnezeul unic adorat de 
poporul  supus.  Era  prietenul  evreilor  şi  trimisese  la  Isus 
câţiva  bătrâni  ai  poporului,  care-l  rugau  cu  insistenţă  să-l 
vindece pe slujitorul bolnav:
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«Merită să o faci pentru el, căci iubeşte neamul nostru,  
iar sinagoga el ne-a zidit-o» (Lc 7, 4).

E foarte clar că Isus, făcând minunea la insistenţa acestui 
păgân, anunţa chemarea neiudeilor la mântuire, aşa cum va 
explica Sf. Paul câţiva ani mai târziu:

Acest  lucru  este  bun  şi  plăcut  în  ochii  lui  Dumnezeu, 
Mântuitorul  nostru,  care  vrea  ca  toţi  oamenii  să  se 
mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului (1Tm 2, 
3-4).

Cu toate  acestea  trebuie  să  ne  oprim cu  atenţie  asupra 
unui lucru şi să reflectăm cu grijă: când centurionul se referă 
la autoritatea sa, spune:

«Căci şi eu sunt om supus stăpânirii, având soldaţi sub  
comanda mea, şi-i zic unuia: Du-te, şi se duce, iar altuia:  
Vino, şi vine, iar servitorului: Fă cutare lucru, şi îl face» Lc 
7, 8).

Centurionul  se referă  la acel  lanţ  de autoritate  delegată 
care îi vine de la împărat; şi tocmai datorită ascultării sale are 
putere să spună fiecăruia dintre soldaţii săi: Du-te, şi se duce,  
iar altuia: Vino, şi vine.

Omul înţelege bine că în Isus se manifestă însăşi puterea 
lui Dumnezeu, aşa cum în el se arată autoritatea împăratului; 
de aceea poate spune cu multă simplitate:

«Doamne,  nu-ţi  da  osteneala,  căci  nu  sunt  vrednic  că 
intri  sub  acoperişul  meu.  De  aceea  nici  eu  nu  m-am 
încumetat să vin la tine; dar spune un cuvânt, şi servitorul  
meu se va vindeca» (Lc 7, 6-7).
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Practic,  raţionamentul  centurionului  este  acesta:  «Eu 
ascult  de  împărat  fără  comentarii,  de  aceea  acţionez  cu 
autoritatea care-mi vine de la el; în acelaşi mod Isus lucrează 
cu autoritatea şi puterea lui Dumnezeu, pentru că ascultă de 
Dumnezeu».  Dacă  noi  am  urmări  gândirea  centurionului 
roman, am putea conchide la rândul nostru că, ascultând de 
Cristos, vom avea în noi aceeaşi putere ca El.

Aştept  în  permanenţă  să  fiu  “interpelat  de 
Dumnezeu”?

Noi ştim că imitarea ascultării lui Cristos ne pune imediat 
în faţa relaţiei lui cu Tatăl. Isus însuşi a spus-o, răspunzând 
celor care cereau să iasă din locul în care se afla, pentru că 
Maria şi fraţii lui îl căutau:

Dar el le răspunse: «Cine este mama mea şi fraţii mei?»  
Şi purtându-şi privirea peste cei ce şedeau în jurul său, zise:  
«Iată, mama mea şi fraţii mei. Cine face voia lui Dumnezeu,  
acela îmi este frate şi soră şi mamă» (Mc 3, 33-35).

În  ciuda  acestui  pasaj  –  care  este  chiar  foarte  clar  – 
rămâne o dificultate în a actualiza imitarea ascultării lui Isus: 
el asculta clar de Tatăl, în timp ce nouă ni se cere să ascultăm 
de Evanghelie, adică de Cristos. Dar trebuie să înţelegem că 
voinţa Tatălui  este  tocmai  aceasta:  ca fiecare să asculte de 
Fiul.  Când  Isus  se  schimbă  la  faţă  pe  muntele  Tabor, 
Evanghelistul Marcu relatează:

…şi veni un nor care-i acoperi, iar din nor porni un glas:  
«Acesta este Fiul meu cel iubit. Daţi-i ascultare!» (Mc 9, 7).

Isus deci  a  ascultat  atât  de desăvârşit  de Tatăl,  încât  îl 
determină pe Sf. Paul să spună: … s-a umilit pe sine însuşi şi  
s-a  făcut  ascultător  până  la  moarte,  şi  încă   moartea  pe 
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cruce (Fp 2,  8);  tocmai  datorită  acestei  ascultări  a  devenit 
personificarea însăşi a voinţei lui Dumnezeu, adică voinţa sa 
vie.  Isus  declară  că ceea  ce  spune şi  împlineşte  este  făcut 
mereu în ascultare şi sintonie perfectă cu ceea ce Tatăl însuşi 
i-a spus:  «… v-am adus la cunoştinţă tot ce am auzit de la 
Tatăl meu» (In 15, 15); şi apoi: «Tatăl meu lucrează până în 
clipa de faţă; şi lucrez şi eu» (In 5, 17).

Din  această  ascultare  extraordinară  izvorăşte  misiunea 
Fiului şi tot ceea ce aceasta produce:

…deşi era Fiu, din cele ce a suferit a învăţat ascultarea,  
iar odată ce a ajuns plinătatea, a devenit pentru toţi care îl  
ascultă un izvor de viaţă veşnică, fiind numit de Dumnezeu  
mare preot, în felul lui Melchisedec (Ev 5, 8-10).

Ascultând  de  Tatăl,  Isus  a  devenit  cauză  de  mântuire 
veşnică pentru toţi cei care-l ascultă; voinţa sa este aceeaşi 
cu a Tatălui şi a asculta de el nu înseamnă a spune “da” unui 
intermediar, ci este exact acelaşi lucru ca şi cum am asculta 
de Tatăl. În Noua Alianţă ascultarea faţă de Evanghelie, adică 
a  face  voinţa  Tatălui,  înseamnă  ascultarea  faţă  de  Isus 
Cristos.

Cât  de  importantă  este  această  ascultare  faţă  de 
Dumnezeu  pentru  orice  persoană  reînnoită  în  Duhul  Sfânt, 
ne-o explică clar şi cu măiestrie obişnuită părintele Raniero 
Cantalamessa: «Numai dacă credem într-o “domnie” actuală 
şi  punctuală  a  celui  Înviat  asupra  Bisericii,  numai  dacă 
suntem convinşi în interior că şi astăzi – cum spune un psalm 
–  vorbeşte  Domnul  Dumnezeul  dumnezeilor,  …  şi  nu  va 
tăcea (cf Ps 49, 1.3), numai atunci putem înţelege necesitatea 
şi  importanţa  ascultării  de  Dumnezeu.  Ea  înseamnă  a  da 
ascultare lui Dumnezeu care vorbeşte, în Biserică, prin Duhul 
său, care iluminează cuvintele lui Isus şi ale întregii Biblii şi 
le dă autoritate, făcând din ele canale ale voinţei vii şi actuale 
a lui Dumnezeu cu noi… În momentul în care Biserica este… 
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zămislită în acelaşi timp ca “mister şi instituţie”, ascultarea se 
întoarce automat să se configureze ca ascultare nu numai faţă 
de  instituţie,  ci  şi  faţă  de  Duhul  Sfânt,  nu  numai  faţă  de 
oameni,  ci,  înainte de toate,  şi faţă de Dumnezeu, cum era 
pentru  Paul»  (R.  CANTALAMESSA,  L’obedienza 
(Ascultarea), Àncora, Milano 1997, p. 48-49).

Apare  spontan,  însă,  o  întrebare:  cum  se  naşte  în  cel 
îndrumat  capacitatea  de  a-l  auzi  pe  Dumnezeu  şi  de  a-l 
asculta? Tot părintele Cantalamessa scrie: «O ascultare faţă 
de Dumnezeu…are loc, în general, astfel. Dumnezeu face să 
se nască în inimă voinţa sa cu tine; este o “inspiraţie” care de 
obicei se naşte dintr-un cuvânt al lui Dumnezeu ascultat sau 
citit în rugăciune. Nu ştii de unde vine şi cum s-a născut în 
tine un asemenea gând, dar îl  găseşti  acolo ca un germene 
încă fragil, care se poate sufoca foarte repede.

Tu  te  simţi  “interpelat”  de  acel  cuvânt  sau  de  acea 
inspiraţie; simţi că el îţi “cere” ceva nou şi tu spui “da”. Este 
un “da” încă vag şi obscur cu privire la ceea ce ai de făcut şi 
la modul de a-l face, dar clar şi ferm în substanţă. E ca şi cum 
ai primi o scrisoare închisă pe care o accepţi cu tot conţinutul 
său, făcând în acest moment un act de credinţă.

Apoi,  claritatea  interioară  percepută  în  acel  moment 
dispare;  motivaţiile,  la  început  atât  de  clare,  se  întunecă. 
Rămâne doar un lucru de care nu poţi, chiar dacă vrei, să te 
îndoieşti: că într-o zi ai primit un ordin de la Dumnezeu şi că 
ai răspuns “da”. Ce să faci în aceste circumstanţe? Nu ajută la 
nimic  să  înmulţeşti  amintirile  şi  autodiscernămintele.  Acel 
lucru nu s-a  născut  din  carne,  adică  din inteligenţa  ta;  s-a 
născut din Duh şi se poate regăsi numai în Duh. Acum, însă, 
Duhul nu-ţi mai vorbeşte, ca la început, direct şi în interior, ci 
tace şi te trimite la Biserică şi la canalele sale instituite. Tu 
trebuie  să  pui  chemarea  ta  în  mâinile  superiorilor  sau  a 
acelora care au, într-un oarecare mod, o autoritate spirituală 
asupra ta; să crezi că, dacă este de la Dumnezeu, El o va face 
cunoscută prin reprezentanţii săi.
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Îmi  vine  în  minte,   cu  privire  la  aceasta,  experienţa 
Magilor. Ei au văzut o stea şi în inima lor a fost o chemare. 
Au pornit la drum, dar între timp steaua a dispărut. Au trebuit 
să se oprească la Ierusalim, să întrebe preoţii; de la aceştia au 
aflat destinaţia sigură: Betleem! După această căutare umilă, 
steaua a reapărut.  Era necesar  ca ei  să fie,  în acest  fel,  un 
semn  si  pentru  preoţii  din  Ierusalim»  (R. 
CANTALAMESSA, L’obedienza (Ascultarea), p. 49-50). 

Am înţeles cât e de important să-l ascult pe Dumnezeu 
în toate?

În  acest  moment,  însă,  în  faţa  celui  îndrumat  se  iveşte 
dificultatea  cea  mai  mare,  iar  în  faţa  îndrumătorului  se 
deschide cea mai  periculoasă capcană:  cum e posibil  să fii 
sigur că asculţi  de Dumnezeu şi nu de oameni?  Discipolul 
trebuie  să  se  lase  călăuzit  mereu  de  căutarea  semnificaţiei 
adevărate a “da-ului” său original, în timp ce îndrumătorul nu 
trebuie să pretindă niciodată că a înţeles pe deplin chemarea 
celui îndrumat.

Părintele  Cantalamessa  afirmă:  «Din  asta  se  vede  cum 
este posibil  să nu ascultăm chiar  “dacă ascultăm”.  Asta  se 
întâmplă  atunci  când te  refugiezi  în  ascultarea  faţă  de  om 
pentru a  fugi  de ascultarea  faţă  de Dumnezeu.  Unul  simte 
asupra sa o voinţă a lui Dumnezeu, o chemare care pretinde o 
oarecare schimbare şi o ruptură cu trecutul, cu serviciul, cu 
biroul… Dar nu e gata; îi este frică să spună “da” pentru că 
nu ştie cum se va sfârşi.  Atunci se încredinţează deciziilor 
superiorilor  săi,  care,  necunoscând  acea  voinţă  a  lui 
Dumnezeu,  îl  vor  trimite  la  una  din  slujbele  şi  locurile 
obişnuite  printre  religioşi.  El  ar  fi  trebuit,  desigur,  să  se 
încredinţeze  ascultării  superiorilor,  dar  după  ce  le-a  arătat 
voinţa lui Dumnezeu pe care o simte asupra sa. Câţi sfinţi nu 
ar fi fost sfinţi dacă nu ar fi procedat aşa! Cât de săracă ar fi 
acum Biserica,  dacă  toţi,  în  trecut,  ar  fi  fost  limitaţi  în  a 

174



asculta mereu şi numai de ceea ce le cereau superiorii!» (R. 
CANTALAMESSA, L’obedienza, p. 51).

Vai  de  îndrumătorul  care  pretinde  că  interpretează 
întotdeauna desăvârşit voinţa lui Dumnezeu cu discipolul său; 
el riscă să se opună, chiar fără să vrea, voinţei lui Dumnezeu.

Funcţia principală a îndrumătorului deci este să devină tot 
mai  mult  “imitatorul  lui  Cristos”  pentru  a  avea  în  sine  o 
prezenţă cu totul aparte a lui Isus, astfel încât cel îndrumat 
simte nevoia să fie instruit de cuvintele sale şi de experienţa 
sa, dar lucru poate şi mai important, să tragă foloase din asta. 
Dacă discipolul întrevede cu credinţă în îndrumătorul său un 
instrument al acţiunii Duhului, va găsi în el şi un punct de 
referinţă asemănător şi paralel cu cel constituit de Scriptură. 

Dacă îndrumătorul va tinde să fie atât de transformat în 
Domnul, încât să devină un “alt Cristos” – nu o imagine, ci o 
prezenţă  reală  şi  privilegiată  de  el  –  atunci  va  spune 
“cuvintele lui Dumnezeu”, fie că citeşte din Scriptură, fie că 
rosteşte gândurile sale. Revelaţia conţinută în Biblie este cu 
siguranţă  unică,  absolut  completă  şi  de  nerepetat,  un 
îndrumător “imitator al lui Cristos”, sfânt, docil la inspiraţia 
Duhului,  plin  de  rugăciune  şi  de  discernământ,  devine 
instrument  pentru  a  face  Cuvântul  lui  Dumnezeu  mereu 
prezent şi actual în orice situaţie. Despre părintele Pambone 
Storia lausiaca spune:

Întrebat  asupra  unui  pasaj  din  Scriptură  sau  de  alte  lucruri 
practice,  nu răspundea niciodată  imediat,  ci  spunea că  nu a 
găsit încă răspunsul. Deseori trecea chiar un trimestru, şi nu 
dădea răspuns, spunând că nu a înţeles încă. De aceea dădea 
răspunsuri  cu atâta  chibzuială  conform lui  Dumnezeu,  încât 
toţi  le  primeau  ca  şi  cum  veneau  de  la  Dumnezeu  însuşi 
(Introduzione, VeD, I, p. 67).

Această  seriozitate  în  a  da  răspunsuri  stă  la  baza  unei 
creşteri în Duhul Sfânt pentru a deveni adevăraţi îndrumători. 
Dar umilinţa profundă de a ne recunoaşte drept instrumente 
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trebuie să se unească şi cu siguranţa interioară a inspiraţiei 
divine:  este  această  parresìa5 faimoasă  a  sfinţilor,  adică 
“sfânta  îndrăzneală”.  Extraordinara   amestecătură  de 
contradicţii  aparente  de  virtuţi  spirituale  a  fost  exprimată 
foarte eficace de Giovanni di Gaza într-un scurt bilet adresat 
episcopului  care,  după  ce  l-a  consultat  cu  privire  la  o 
problemă bisericească, a rămas uimit de răspunsul său:

Nu ţi-am zis nimic de la mine însumi: m-am rugat şi am spus 
ceea ce Dumnezeu mi-a revelat în mod sigur. Acest răspuns 
nu  ţi-a  fost  dat  prin  intermediul  meu  pentru  ca  eu  să  fiu 
capabil  să  spun ceva  de  la  mine  însumi;  deoarece,  când  e 
necesar, Dumnezeu deschide şi gura asinei (cf  Num 22, 28) 
(SPD, scris. 808, p. 317).

Fie ca îndrumătorul să poate spună sigur că vorbeşte cu 
“cuvintele  lui  Dumnezeu” şi  cel  îndrumat  să meargă sigur. 
Acest tip de îndrumare nu va putea să aducă decât roade de 
har şi de mântuire, şi trebuie să căutăm să o atingem cu orice 
preţ.

5 Parresìa:  în  sensul  său  pozitiv,  confidenţa  şi  siguranţa 
sfinţilor în faţa lui Dumnezeu. În sens peiorativ, nepăsarea 
sau neglijenţa călugărului în faţa îndatoririlor sale de om al 
lui Dumnezeu.
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XXII
«Simon… mă iubeşti?»

(In 21, 16)

Când au coborât pe uscat, au văzut un foc cu jar, peşte 
pus deasupra şi pâine. Isus le-a zis:  «Aduceţi din peştii pe 
care i-aţi prins acum.» Atunci Simon Petru a urcat în barcă 
şi a tras la mal năvodul plin cu o sută cincizeci şi trei de  
peşti mari. Şi, deşi erau aşa de mulţi, năvodul nu s-a rupt.  
Isus le-a zis: «Veniţi şi mâncaţi.» Şi nici unul dintre discipoli  
nu îndrăznea să-l întrebe: «Tu cine eşti?» căci ştiau că este  
Domnul. Isus a venit,  a luat pâinea şi le-a dat-o; la fel  şi  
peştele.  Aceasta  a  fost  a  treia  oară  că  Isus  s-a  arătat  
discipolilor, după ce a înviat din morţi.

După ce au stat la masă, Isus i-a spus lui Simon Petru:  
«Simon, fiul lui Iona, mă iubeşti mai mult decât aceştia?» El  
i-a  zis:  «Da,  Doamne,  tu  ştii  că  te  iubesc.»  El  i-a  spus:  
«Paşte mieluşeii mei.» El i-a zis iarăşi, a doua oară: «Simon,  
fiul  lui Iona, mă iubeşti?» El i-a spus: «Da, Doamne, tu ştii  
că te iubesc.» I-a zis: «Paşte oile mele.» I-a zis a treia oară: 
«Simon, fiul lui Iona, mă iubeşti?» Petru s-a întristat pentru  
că  I-a  zis  a  treia  oară:  «Mă  iubeşti?»  şi-i  I-a  spus:  
«Doamne,  tu  ştii  toate,  tu  ştii  că  te  iubesc.»  Isus  I-a  zis:  
«Paşte oile mele» (In 21, 9-17).

Ştiu să recunosc şi să înfrunt depresia mea spirituală?

Acest pescuit minunat este ultimul “semn” al lui Isus. Se 
observă imediat că el, deşi rămâne ascuns, este recunoscut de 
adevăratul discipol. Pe de altă parte, aşa cum Isus, înainte de 
arestarea sa, prezisese renegarea lui  Petru, tot  aşa acum ne 
arată iubirea lui Petru care îl va urma cu siguranţă până la 
sacrificarea propriei sale vieţi. Prin acest dialog emoţionant, 
Isus face din Petru un semn al prezenţei sale perpetue între 
noi. 
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Să medităm cu atenţie acest pasaj deoarece, asemenea lui 
Petru, suntem şi noi chemaţi.  Catehismul Bisericii  Catolice 
spune:  «Cei  care,  cu  ajutorul  lui  Dumnezeu,  au  primit 
chemarea lui Cristos şi au răspuns în mod liber la ea, au fost 
la  rândul  lor  împinşi  de  iubirea  lui  Cristos  să  ducă 
pretutindeni  în  lume  Vestea  cea  Bună.  Această  comoară 
primită  de  la  apostoli  a  fost  păstrată  din  generaţie  în 
generaţie, vestind credinţa, trăind-o în împărtăşire frăţească şi 
celebrând-o în liturgie şi rugăciune» (n. 3).

Evanghelia  lui  Ioan  ne  relatează  această  întâlnire 
uimitoare  între  Petru  şi  Isus  înviat,  pe  malul  lacului 
Tiberiadei, cu o serie excepţională de referinţe, precizând:

Isus se arăta de acum pentru a treia oară discipolilor săi  
după învierea sa din morţi (In 21, 14);

adică după cele două apariţii, una în ziua învierii, iar cealaltă, 
opt zile mai târziu, şi lui Toma, care fusese absent prima dată. 
Această apariţie a lui Cristos o precede, probabil, pe cea pe 
care el o prezisese femeilor:

«Nu vă fie teamă! Mergeţi şi le daţi de ştire fraţilor mei  
să plece în Galilea; acolo mă vor vedea» (Mt 28, 10).

Putem deci să ne gândim că Petru şi ceilalţi şase prieteni 
ai lui,

…Toma, zis Geamănul, Natanael din cana Galileii,  fii  
lui Zebedeu şi alţi doi discipoli (In 21, 2),

se aflau în Galileea în aşteptarea acestei apariţii iminente. Ei, 
însă,  se află  pe malul  lacului  într-o stare  de spirit  cu totul 
deosebită:  trişti,  lipsiţi  de  orice  energie,  fără  o  direcţie  de 
urmat,  fără  o  muncă  de  îndeplinit.  Renegarea  prietenului, 
Isus, apasă pe inima lui Petru ca o piatră; nu se mai simte un 
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“şef”, ci unul care a eşuat, atunci spune: «Mă duc la pescuit» 
(In 21, 3).

Ceilalţi au simţit tulburarea şi răspund imediat cu frică:

«Mergem şi noi cu tine.» Ieşiră şi se urcară în barcă, dar  
în noaptea aceea nu prinseră nimic (In 21, 3).

Petru şi prietenii  săi  iau vâslele  şi  încearcă să dea frâu 
liber propriei tensiuni nervoase, …dar în noaptea aceea nu 
prinseră nimic. Da, era noapte! Această Evanghelie, încă din 
primele  versete,  îl  pune  continuu  în  contrapoziţie  pe  Isus, 
adevărata lumină,  ce  luminează pe  orice  om  (In 1,  9),  cu 
lumea şi cu ai săi care nu l-au primit, pentru că erau dominaţi 
şi  învăluiţi  de  întuneric:  în  faţa  luminii  strălucitoare  a 
Cuvântului,…nu l-au primit (In 1, 5).

Acum  Ioan  descrie  acest  pescuit  aproape  terapeutic  al 
discipolilor, făcut noaptea şi, fireşte, fără succes. În această 
noapte inutilă este beznă – adică întuneric – şi multă muncă 
fără  rezultat.  În  inima  discipolilor  creşte  depresia, 
descurajarea,  nostalgia  după  trecut  şi  nesiguranţa  pentru 
viitor: lipseşte “viziunea”.

Am pierdut  direcţia,  sensul  propriei  vocaţii  şi  nu  ştim 
cum să  ieşim din  depresie.  În  centru,  să  nu  uităm,  a  fost 
păcatul care întotdeauna dă naştere la depresii. Discipolii nu 
văd lumina, nu au speranţă, au pierdut încrederea în ei înşişi 
şi  nu  ştiu  cum s-o  recapete;  ei  au  fugit,  s-au  ascuns,  s-au 
gândit  să-şi  salveze  propria  viaţă,  şi  acum  au  pierdut 
contactul  cu  marele  lor  prieten.  Golul  interior  în  care  se 
găsesc pare de neumplut.

Această  stare  sufletească,  atât  de  tristă,  e  mai  comună 
decât se crede. Avem nevoie de Isus, dar depresia spirituală îl 
distruge pe cel îndrumat, care doreşte prieteni şi distracţii, şi 
nu să-l caute pe Domnul în îndrumătorul său. Şi în această 
noapte, fireşte, nu pescuieşte nimic.
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Văd puterea lui Dumnezeu în ascultarea mea?

Se ivesc în sfârşit zorile şi cei şapte prieteni, obosiţi şi 
adormiţi, acum şi puţin descurajaţi pentru noaptea petrecută 
fără  succes,  se  întorc  vâslind  încet  spre  mal,  când  un 
necunoscut strigă la ei:

«Copii,  nu aveţi  ceva de mâncare?» Ei îi  răspunseră:  
«Nu.»  El  le  zise:  «Aruncaţi  năvodul  pe  partea  dreaptă  a 
bărcii şi veţi găsi.» Îl aruncară atunci, şi nu mai puteau să îl  
tragă de mulţimea peştilor (In 21, 5-6).

Isus  –  necunoscutul  este  tocmai  el  –  începe  în  mod 
curios apropierea sa de discipoli pentru a-i face să iasă din 
momentul dificil prin care treceau. Isus îşi arată “foamea”; şi 
totuşi este după înviere şi nu ar trebui să-i fie foame; dar ştie 
că  reacţia  prietenilor  săi  va  începe  tocmai  cu  găsirea  unui 
motiv  adevărat  pentru  a  încerca  din  nou  să  pescuiască. 
Propunerea lui Petru era “sportivă”, cea a lui Isus e diferită: 
Isus cere “mâncare”. Şi pe noi ne întreabă Isus acum: «Copii,  
nu aveţi ceva de mâncare?».

Petru şi  prietenii  săi  nu-l  recunosc,  dar  cel  îndrumat  şi 
îndrumătorul  său  nu  pot  avea  îndoieli.  Cine  altcineva  i-ar 
numi  copii? Ştiu imediat  că este el  şi  sunt deja  avantajaţi, 
pentru  că  e  ca  şi  cum Isus  le-ar  spune:  «Aruncaţi  mrejele 
voastre pentru împărăţia lui Dumnezeu şi pentru foamea sa, şi 
veţi avea bucuria de a pescui».

Vindecarea  stării  depresive  a  discipolilor  începe  aşa, 
ascultând,  şi  mreaja  e  plină  cu  peşti.   Faptul  este  aşa  de 
semnificativ,  încât  discipolul  preaiubit,  singurul  care  nu 
fugise, dar care rămăsese cu Maria la picioarele crucii, este 
primul care înţelege şi exclamă: «E Domnul!» (In 21, 7).

Asta  este  tocmai  funcţia  îndrumătorului,  mereu  capabil 
să-l recunoască primul pe Domnul, pentru că a stat cu Maria, 
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la  picioarele  crucii,  să-i  ţină  companie  lui  Isus  răstignit  şi 
acolo a învăţat să fie discipol-îndrumător.

…Cum  auzi  Simon  Petru  că  e  Domnul,  se  încinse  cu  
haina, căci era dezbrăcat, şi se aruncă în mare (In 21, 7).

E  evidentă  creşterea  imediată  a  reacţiilor:  pescuitul 
minunat face să izbucnească toate forţele cele mai bune care 
zăceau  în  inimile  celor  şapte.  Ioan  îşi  regăseşte 
promptitudinea observării, şi Petru toată generozitatea sa; în 
acelaşi  timp,  în  lumina  soarelui  care  răsare,  şi  în  inimile 
discipolilor se împrăştie întunericul şi reapare lumina. Şi aici 
Ioan  ne  arată  toată  gingăşi  plină  de  blândeţe  a  lui  Isus: 
«Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum» (In 21, 10).

În  timp  ce  discipolii  descărcau  năvodul,  Isus  ia  câţiva 
peşti, îi pregăteşte, aprinde focul şi îi coace pentru ei; le dă şi 
pâine pentru un mic dejun consistent, cu care reface forţele 
pierdute din cauza oboselii inutile din timpul nopţii. A fost 
suficient să asculte de Maestru şi totul a avut loc într-o clipă. 
Asta este experienţa cea mai frumoasă a îndrumătorului: să 
vadă transformarea vieţii celui îndrumat, când acesta înţelege 
că trebuie să fie ascultător faţă de Maestru.

Accept uşor să mă las transformat de Dumnezeu?

Vindecarea “comunităţii discipolilor” a început deja, dar 
cu siguranţă lipseşte încă mult până ce ei se vor putea simţi 
atât  de  vindecaţi,  încât  să  fie  gata  să  înfrunte  din  nou 
“misiunea”; atunci:

După ce au stat la masă, Isus i-a spus lui Simon Petru:  
«Simon, fiul lui Iona, mă iubeşti mai mult decât aceştia?» El  
i-a  zis:  «Da,  Doamne,  tu  ştii  că  te  iubesc.»  El  i-a  spus:  
«Paşte mieluşeii mei.» El i-a zis iarăşi, a doua oară: «Simon,  
fiul  lui Iona, mă iubeşti?» El i-a spus: «Da, Doamne, tu ştii  
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că te iubesc.» I-a zis: «Paşte oile mele.» I-a zis a treia oară: 
«Simon, fiul lui Iona, mă iubeşti?» Petru s-a întristat pentru  
că  I-a  zis  a  treia  oară:  «Mă  iubeşti?»  şi-i  I-a  spus:  
«Doamne,  tu  ştii  toate,  tu  ştii  că  te  iubesc.»  Isus  I-a  zis:  
«Paşte oile mele» (In 21, 15-17).

În textul grec suntem izbiţi de gingăşia şi inteligenţa lui 
Isus, care în dialogul cu Petru foloseşte cu înţelepciune două 
verbe: agapào şi philèo; primul înseamnă a iubi, dar în mod 
total şi necondiţionat, în timp ce al doilea exprimă iubirea de 
la prieten la prieten, care în italiană este tradus cu voler bene 
(a iubi).  În realitate,  Isus fusese rănit  de un prieten,  Petru, 
care îl renegase în faţa tuturor, până şi în faţa unei servitoare.

Scena  de  pe  malul  lacului  este  aparent  senină,  dar  în 
profunzime e ceva de neexprimat: Petru se simte un vierme… 
Şi cum ar putea oare să devină şef al comunităţii discipolilor 
cel  care  doar  cu câteva  zile  înainte  se  pregătea  pentru aşa 
ceva? Petru nu poate face nimic; aşa că Isus ia iniţiativa în a-l 
ajuta să crească: «Simon al lui Iona, mă iubeşti (agapaò) mai 
mult decât aceştia?» (In 21, 15).

Petru,  care  cunoaşte  bine  învăţătura  Maestrului,  se 
aşteaptă  să  continue  zicând:  «Altfel  nu  poţi  fi  discipolul 
meu».

Dar Isus lasă în suspans semnul de întrebare. Câteva zile 
înainte de renegarea sa, Petru ar fi  exclamat imediat:  «Da! 
Desigur…», pentru că voia să fie primul în toate, chiar dacă 
asta  cerea să  meargă  pe apă la  Isus.  Acum Isus  îi  cere  să 
iubească  (agapào)  cu  o  iubire  totală,  capabil  să  dea  totul, 
chiar şi viaţa, dar noul Petru îşi cunoaşte slăbiciunea – după 
ce  l-a  renegat  –  şi  nu  poate  să  promită  agapào,  ci  numai 
philèo,   adică  iubirea  “obişnuită”  de  la  prieten  la  prieten: 
«Da, Doamne, tu ştii că te iubesc (philèo)» (In 21, 15).

Isus,  însă,  iubeşte  partea  agitată  din  Petru,  aceea  care 
poate să-l conducă să fie şef şi să-şi asume riscurile misiunii 
– chiar şi pe cele ale renegării  – şi atunci ia cel  mai mare 
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defect al lui Petru şi i-l dă în dar pentru misiunea sa viitoare: 
«Paşte mieii mei» (In 21, 15).

Isus “încarcă din nou” simplificând întrebarea:

«Simon,  fiul  lui  Iona,  mă  iubeşti  (agapào)?».  «Da,  
Doamne, tu ştii că te iubesc (philèo)» (In 21, 16).

Încă o dată Isus îl acceptă pe Petru aşa cum este, fără să-l 
schimbe şi fără să-l măsoare conform aşteptărilor apostolului. 
Nu numai că-l acceptă slab, impulsiv şi agitat, ci şi ca pe un 
păcătos care, în ciuda faptului că ar fi avut timp să reflecteze 
şi a fost pus în gardă puţin mai înainte chiar de către el, l-a 
renegat  cu  încăpăţânare  de  trei  ori.  Dar  Isus  nu  este  încă 
mulţumit şi începe din nou:

«Simon al lui Iona, mă iubeşti (philèo)?». «Doamne, tu  
ştii că te iubesc (philèo)». «Paşte oile mele» (In 21, 17);

de  această  dată,  însă,  avem  o  surpriză:  Isus,  când  punne 
întrebarea,  foloseşte  acelaşi  verb  pe  care-l  folosea  Petru, 
arătând că-l acceptă aşa cum este, păcătos, fără iubirea eroică 
exprimată prin agapào. Întrucât Cristos poate să-l accepte pe 
apostol  cu  al  său  philèo  slab,  Petru  va  creşte  într-atât  în 
afecţiunea faţă de el,  încât iubirea sa va deveni în cele din 
urmă agapào, în martiriul său la Roma. Atunci, a învins Petru 
sau iubirea infinită a lui Isus?

Îndrumătorul  desăvârşit  ar  trebui  să  se  comporte  cu 
îndrumatul său aşa cum Isus s-a comportat cu Petru. Acesta 
este  stilul  cel  mai  adevărat  al  unei  îndrumări  spirituale 
înţelepte: plecând mereu de la iubirea pentru Domnul pentru 
a asculta de planul său şi de a-i lăsa lui datoria de a ne sfinţi 
prin  harul  său.  Prologul Regulii  Sfântului  Benedict  începe 
astfel:
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Ascultă,  fiul  meu,  învăţăturile  maestrului,  şi  deschide-ţi  cu 
docilitate inima… astfel încât să te poţi întoarce prin hărnicia 
ascultării  faţă de cel de care te-ai îndepărtat prin indiferenţa 
neascultării.
Înainte de toate cere-i lui Dumnezeu prin rugăciune constantă 
şi  intensă  să  ducă  la  îndeplinire  ceea ce-ţi  propune să  faci, 
pentru ca, după ce ne-a primit cu milostivire printre fiii săi, să 
nu trebuiască într-o zi să se mânie din cauza atitudinii noastre 
nedemne. Trebuie deci să ne folosim de harurile pe care ni le 
dă, să ascultăm de el în orice moment, cu multă fidelitate să 
evităm nu numai ca el să ajungă să-i dezmoştenească pe fiii săi 
ca un tată mâniat, ci şi ca, asemenea unui stăpân furios, supărat 
de loviturile noastre, să ne condamne la pedeapsa veşnică drept 
slujitori  necredincioşi  care  nu  au  vrut  să-l  urmeze  în  slavă 
(Prologo, R., p. 13).
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XXIII
«… dus de Spiritul lui Dumnezeu»

(1Cor 12, 3)

Cât priveşte darurile spirituale, nu vreau, fraţilor, să vă  
las în neştiinţă. Voi ştiţi că pe când eraţi păgâni vă duceaţi la  
idolii  cei  necuvântători  ca  mânaţi.  De  aceea  vă  aduc  la  
cunoştinţă  că  nimeni,  când  vorbeşte  dus  de  Spiritul  lui  
Dumnezeu, nu zice: «Afurisit să fie Isus», şi nimeni nu poate  
zice: «Domn este Isus», decât numai în Spiritul Sfânt.

Sunt deosebiri în daruri, dar unul şi acelaşi este Spiritul.  
Deasemenea  sunt  deosebiri  în  servicii,  Domnul  însă  este  
acelaşi.  Sunt  şi  deosebiri  în  înfăptuiri,  dar  acelaşi  este  
Dumnezeul care le înfăptuieşte toate în toţi (1Cor 12, 1-6).

Ce loc ocupă în mine călăuzirea Duhului?

Când  e  vorba  de  a  face  un  discernământ  în  timpul 
îndrumării spirituale, una din zonele cele mai importante care 
trebuie examinată este constituită din darurile Duhului Sfânt. 
Nu toate manifestările “carismatice” vin de la Dumnezeu, ci 
pot veni şi de la om sau, chiar, de la diavol. Aceste precizări 
sunt  destul  de  întâlnite  în  Noul  Testament.  Şi  Sf.  Ioan 
precizează în Prima sa Scrisoare:

Dragii mei, să nu daţi crezare oricărui spirit, ci verificaţi  
dacă  spiritele  vin  de  la  Dumnezeu,  căci  mulţi  profeţi  
mincinoşi au împânzit lumea (1In 4, 1).

Trebuie deci să ştim să discernem bine spiritele, spune 
Ioan, deoarece mulţi s-au prezentat drept  profeţi  şi nu erau, 
pentru că nu erau inspiraţi de Dumnezeu. Semnul că profetul 
este  inspirat  de  Dumnezeu  este  că  spiritul   recunoaşte 
întruparea:
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După aceasta recunoaşteţi Spiritul lui Dumnezeu: orice  
spirit  care mărturiseşte pe Isus Cristos întrupat  este  de la  
Dumnezeu. Dimpotrivă, orice spirit care nu-l mărturiseşte pe  
Isus  nu  este  de la  Dumnezeu;  acesta  este  al  lui  Antihrist,  
despre care aţi auzit că vine, şi de pe acum este în lume (1In 
4, 2-3).

Acelaşi Paul le atrage atenţia Corintenilor cu privire la 
apostolii mincinoşi de provenienţă satanică:

Astfel de oameni sunt apostoli mincinoşi, lucrători falşi,  
prefăcuţi în apostoli ai lui Cristos. Şi nu este de mirare, căci  
Satana însuşi se preface în înger luminos. Nu este deci mare  
lucru dacă şi servitorii lui se prefac în servitori ai dreptăţii.  
Sfârşitul le va fi după faptele lor (2Cor 11, 13-15).

Deci, există un prim discernământ care trebuie făcut în 
ceea ce priveşte  provenienţa  manifestărilor  carismatice,  dar 
pentru Paul e necesar ca în spatele oricărei manifestări să se 
găsească  acea  prezenţă  a  Duhului  Sfânt  care  permite 
credinciosului să spună: «Isus e Domn» (1Cor 12, 3).

Numai Duhul Sfânt dă ca rezultat totala supunere a vieţii 
credinciosului faţă de Isus. Fără această domnie absolută a lui 
Cristos Domnul, nu există viaţă reînnoită şi nu există nici o 
manifestare  carismatică;  deci  nu  există  nici  carisma 
discernământului  spiritual.  Sf.  Paul  explică  clar:  carismele, 
slujirile, lucrările, sunt multe şi diverse,

…dar unul şi acelaşi este Spiritul… dar unul şi acelaşi  
este  Domnul…  dar  unul  şi  acelaşi  este  Dumnezeu,  care  
înfăptuieşte toate în toţi (1Cor 12, 4.5.6).

Această afirmaţie a apostolului mi se pare fundamentală 
pentru  îndrumarea  spirituală.  Dacă  Dumnezeu  înfăptuieşte  

186



toate în toţi, atunci toată existenţa credinciosului reînnoită de 
harul lui Dumnezeu, trebuie să fie “carismatică”, adică clar 
călăuzită de Duhul Sfânt. Dar ar putea viaţa  îndrumătorului 
să  nu  fie  “carismatică”?  Ar  putea  el  să  îndeplinească 
“slujirea” sa fără acţiunea directă a Duhului asupra lui? Ar 
putea  exista  un  discernământ  spiritual  fără  o  iluminare 
specifică a Duhului? Îndrumarea spirituală este oare un rod al 
raţiunii  umane?  Cărui  discipol  i-ar  plăcea  să  ştie  că 
îndrumătorul  său  acţionează  doar  conform  inteligenţei  şi 
înţelepciunii umane?

Este cu adevărat Isus în centrul vieţii mele?

Îndrumătorul  este  cel  care  şi-a  pus  toată  existenţa  sub 
domnia lui Isus, dăruindu-i-o, de aceea activitatea lui zilnică 
e desigur marcată de această caracteristică: să dea prioritate 
absolută lucrării lui Dumnezeu în orice situaţie, să înţeleagă 
că  Dumnezeu  lucrează  mereu,  să-l  lase  să  acţioneze,  să 
observe cu atenţie minunile sale şi să-i mulţumească. 

Părinţii deşertului au înţeles foarte bine ce înseamnă să-şi 
pună propria viaţă în slujirea lui Cristos şi să trăiască pentru 
el.  Noi putem şi  trebuie  să creştem în această  înţelegere – 
creşterea care este o funcţie specifică a îndrumătorului – şi, 
cu privire  la  aceasta,  medităm un pasaj  al  lui  Macarie  cel 
Mare:

Spuse  părintele  Poemen:  «Odată  şedeam  cu  câţiva  fraţi  la 
părintele Macarie şi îi spusei: “Părinte, ce trebuie să facă omul 
pentru  a  dobândi  viaţa?”.  Bătrânul  îmi  spuse:  “În  copilăria 
mea, la casa tatălui meu, observam că atât femeile bătrâne, cât 
şi cele tinere aveau ceva în gură, gumă de mestecat pentru a 
îndulci saliva şi mirosul urât, şi ea, pe lângă aceasta, hrănea şi 
împrospăta  ficatul  şi  toate  măruntaiele.  Dacă  acest  lucru 
trupesc dă dulceaţă celor care o ţin în gură şi o mestecă, cu atât 
mai  mult  hrana  vieţii,  izvorul  mântuirii,  izvorul  apei  vieţii, 
dulceaţa tuturor dulceţilor, Domnul nostru Isus Cristos.
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Diavolii, de îndată ce aud Numele lui glorios şi binecuvântat 
pe buzele noastre, dispar ca fumul. Dacă rămânem statornici în 
acest  Nume binecuvântat,  dacă îl  rumegăm,  el  ne  dezvăluie 
profunzimea  inimii  care conduce sufletul  şi  trupul  şi  alungă 
orice  gând rău  din  sufletul  nemuritor,  îi  dezvăluie  lucrurile 
cereşti, mai ales pe cel care este în ceruri, Domnul nostru Isus 
Cristos,  regele  regilor,  Domnul  Domnilor  care  dă  răsplată 
cerească celor care-l caută cu toată inima”».
Când părintele Poemen auzi  aceste cuvinte de la cel  despre 
care Cristos dăduse mărturie spunând: «Macarie cel drept s-a 
prezentat astăzi în faţa tribunalului meu», (el şi însoţitorii săi) 
se aruncară la picioarele lui plângând şi după ce Macarie se 
rugă  pentru  ei,  îşi  luă  rămas  bun  de  la  ei,  aducând  laudă 
Domnului Isus Cristos (UM, 13).

Caut, în rugăciune, îndemnurile Duhului?

Când un credincios, oricare ar fi el, începe să se roage, 
Duhul lucrează în el; ne-o spune Sf. Paul:

De asemenea  Spiritul  vine  şi  el  în  ajutorul  slăbiciunii  
noastre, deoarece noi nu ştim ce să cerem în rugăciune cum 
trebuie,  pe  când  Spiritul  însuşi  mijloceşte  pentru  noi  cu  
nespuse suspine.  Iar Acela care pătrunde inimile  ştie  care 
este dorinţa Spiritului, şi că el mijloceşte pentru sfinţi după 
vrerea lui Dumnezeu (Rom 8, 26-27).

Dacă  asta  este  rugăciunea,  atunci  ea  este  ca  un 
discernământ  în  desfăşurare,  pentru că devine  adevărată  în 
măsura în care, treptat, ne încredinţeazăm rugăciunii Duhului 
Sfânt  de fiecare  dată  când ea se  naşte  în  interiorul  nostru. 
Această  rugăciune  a  Duhului  în  noi  este  una  dintre 
experienţele cele mai frumoase ale întregii vieţi creştine, dar 
reprezintă şi un mister indescifrabil: în timp ce ne aflăm în 
rugăciune, suntem mişcaţi de el, de iubirea şi de puterea sa, 
cu toate acestea foarte rar prezenţa sa ne apare clar.
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Şi totuşi Duhul Sfânt cu răbdare infinită încearcă să ne 
înveţe  în  fiecare  zi  că  tocmai  în  rugăciunea  personală  în 
tăcere,  atentă  la  îndemnurile  sale  delicate,  el  poate  să  ne 
sugereze discernământul spiritual pe care-l căutăm şi de care 
avem  nevoie.  Deci  locul  privilegiat  pentru  a  primi  acest 
discernământ este liniştea rugăciunii individuale.

În  afară  de  asta,  numai  în  timpul  rugăciunii  personale 
îndrumătorul  dezvoltă  acea  sensibilitate  interioară  care-i 
permite să întrevadă lucrarea lui Dumnezeu în cel îndrumat. 
Această  reculegere  trebuie  căutată  de  către  îndrumător  cu 
aceeaşi grijă cu care căutătorii de aur cern nisipul pentru a 
găsi  pepitele,  pentru  că  în  acea  tăcere  şi  în  acea  linişte 
iluminările Duhului strălucesc ca nişte fulgere. Părinţii ne-au 
lăsat aceste cuvinte:

Într-o zi părintele Arsenie ajunse într-un loc unde erau trestii 
bătute de vânt. Bătrânul îi întrebă pe fraţi: «Ce e cu zgomotul 
acesta?». «Sunt trestiile», răspunseră ei. Spuse atunci bătrânul: 
«Într-adevăr, când cineva se reculege, dacă aude ciripitul unei 
păsări, inima lui nu se mai reculege. Cu atât mai mult voi cu 
zgomotul acestor trestii!» (Arsenie, VeD, I, n. 25).

Deci o parte foarte importantă a vieţii îndrumătorului este 
constituită  din  rugăciunea  personală,  unde  Duhul  vorbeşte 
inimii sale şi o conduce la discernământul spiritual pentru cel 
îndrumat.

Inima mea  e  deschisă  pentru  a  căuta  «parfumurile 
delicate»?

Îndrumătorul,  care  experimentează  această  îndrumare  a 
Duhului în timpul rugăciunii, simte că este împins de acelaşi 
Duh la rugăciune şi acolo intră în contact cu sensul profund al 
cuvântului lui Dumnezeu. Atunci căutarea iluminării divine, 
din partea îndrumătorului, este fundamentală şi de neînlocuit. 
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Nu e posibil să conduci pe cineva la Domnul, bazându-te 
pe  propria  experienţă  personală,  pentru  că  în  îndrumarea 
spirituală nu sunt reţete tipărite dinainte şi adesea bunul simţ 
este o nenorocire. Sf. Ioan al Crucii scrie:

Sufletul care vrea să înainteze cu adevărat, trebuie să fie atent 
cui  se  încredinţează,  pentru  că  discipolul  va  fi  la  fel  ca 
maestrul, fiul, la fel ca tatăl. Pentru această cale, măcar pentru 
comportamentul mai elevat, şi chiar pentru cel de mijloc, cu 
greu se va găsi un îndrumător desăvârşit cu toate calităţile de 
care e nevoie, pentru că e necesar să fie înţelept,  prudent şi 
bogat în experienţă.
Dacă  este  adevărat  că  pentru  a  călăuzi  un  suflet  sunt 
fundamentale  ştiinţa  şi  discreţia,  dacă  directorii  nu  au  încă 
experienţa a ceea ce este mai sublim, nu vor reuşi să conducă 
sufletele acolo unde Dumnezeu va voi să le conducă. Ar putea 
să le pricinuiască chiar  daune grave pentru că,  necunoscând 
calea  Duhului,  deseori  fac  ca  sufletele  să  piardă  acele 
parfumuri delicate prin care Duhul Sfânt le dispune. Îi învaţă 
pe ei alte metode elementare citite ici şi colo, adaptate numai 
începătorilor, şi ştiind numai ceea ce e nevoie pentru aceştia (şi 
să dea Dumnezeu să fie doar atât!), nu vor să le permită, chiar 
dacă Domnul vrea să le conducă, să meargă dincolo de acele 
principii şi maniere discursive şi imaginative, astfel încât nu 
depăşeesc şi nu ies afară din capacităţile naturale, cu care pot 
face doar puţin (IOAN AL CRUCII,  Fiamma viva d’amore,  
Opere, Roma 1975, p. 1011).

Îndrumătorul deci trebuie să aibă sensibilitatea interioară 
necesară pentru a-l asculta pe Dumnezeu şi în acelaşi timp să 
recunoască lucrarea  Lui  în  cel  îndrumat,  care  se  manifestă 
însă  prin  semne  foarte  mici;  Ioan  al  Crucii  le-a  numit 
“parfumuri  delicate”.  Numai  un  îndrumător  cu  o  inimă 
obişnuită să caute acţiunea Duhului în tot ce se întâmplă în 
viaţa lui reuşeşte să le simtă.

Mă ocup de “îngrijirea inimii”?
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Îndrumătorul şi cel îndrumat au şi un alt aspect de îngrijit, 
pentru ca discernământul carismatic al îndemnurilor blânde şi 
al “parfumurilor delicate” ale Duhului în viaţa celui îndrumat 
să rămână mereu treaz:  “îngrijirea inimii”, adică vigilenţa şi 
discernământul asupra tuturor gândurilor care trec prin minte. 
Era cea mai  mare activitate  ascunsă a Părinţilor;  astfel,  de 
exemplu,  se  exprima Anton cel  Mare,  care  este  considerat 
părintele monahismului:

Cine stă în deşert pentru a păstra liniştea cu Dumnezeu este 
eliberat de trei războaie: acela de a auzi, acela de a vorbi şi 
acela de a vedea. Îi rămâne doar unul: cel al inimii (Antonio, 
VED, I, n. 11).

“Îngrijirea  inimii”  este  o  tensiune  permanentă,  o  luptă 
pentru  a  împiedica  mintea  să  cadă  sub sugestia  gândurilor 
care  nu vin de la  Dumnezeu,  ducând cu o vigilenţă  atentă 
“războiul  inimii”.  Îndrumătorul  trebuie  să  se  antreneze 
continuu pentru această luptă şi să-l înveţe vigilenţa cea mai 
mare  pe  cel  îndrumat.  Aceasta  este  o  parte  importantă  a 
activităţii sale ascunse.

Pentru  a  obţine  victoria  este  necesară  o  fermitate 
riguroasă.  Cassian  relatează  câteva  consideraţii  despre 
părintele  Moise,  cu  adevărat  foarte  folositoare  şi  de  mare 
ajutor:

E  imposibil  ca  sufletul  să  nu  fie  asaltat  de  gânduri,  dar 
acceptarea  sau  respingerea  acelor  gânduri  e  posibilă  pentru 
oricine doreşte. Naşterea lor nu depinde total de noi, depinde 
însă de noi aprobarea şi primirea lor. 
Am spus că mintea este neapărat asaltată de gânduri; dar să nu 
credem  că  totul  depinde  de  întâmplare  sau  de  sugestia 
spiritelor rele, altfel nu ar mai exista liberul arbitru şi noi nu 
am mai avea datoria de a ne corecta.
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Eu  susţin  cu  tărie  că  depinde  în  mare  parte  de  noi  să 
determinăm calitatea gândurilor noastre şi să stabilim dacă în 
inima  noastră  vor  trebui  să  găsească găzduire  cele  sfinte  şi 
spirituale,  sau  cele  pământeşti  şi  carnale.  Lectura  asiduă  şi 
meditarea continuă a Scripturii se fac tocmai pentru a face să 
înflorească  în  minte  gânduri  sfinte.  Cântul  continuu  al 
Psalmilor e destinat să facă să se nască în noi pocăinţa; veghile 
şi posturile ajută ca sufletul nostru să-şi piardă gustul pentru 
lucrurile pământeşti şi să vrea să le contemple numai pe cele 
cereşti.  De aceea,  dacă lăsăm la o parte  aceste practici,  din 
cauza unei cedări în faţa neglijenţei, este inevitabil ca sufletul, 
gravat de greutatea viciilor, să nu încline mai întâi spre partea 
carnală, şi apoi să cadă (CS, I, 1, XVII).

Îndrumătorul  care  tinde  să  crească  în  slujirea  sa  şi  să 
devină un punct de referinţă pentru cel pe care-l îndrumă, nu 
poate să neglijeze această bătălie, cerând zi de ziajutorul lui 
Dumnezeu pentru a ieşi biruitor. 
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XXIV
«…noi avem gândul lui Cristos»

(1Cor 2, 16)

Da, celor desăvârşiţi le vorbim de înţelepciune, dar nu de  
o înţelepciune a lumii acesteia, sau a stăpânitorilor acestei  
lumi,  sortiţi  nimicirii.  Dimpotrivă,  vorbim de înţelepciunea  
lui  Dumnezeu,  tainică,  ascunsă,  pe  care  Dumnezeu  din  
veşnicie  a  hotărât-o  spre  mărirea  noastră.  Nici  unul  din  
stăpânitorii  acestei  lumi  nu  a  cunoscut-o,  căci  dacă ar  fi  
cunoscut-o,  nu  l-ar  fi  răstignit  pe  Domnul  măririi.  Dar,  
precum stă scris: «Ochiul nu a văzut şi urechea nu a auzit,  
nici  nu  s-a  urcat  la  inima  omului,  ceea  ce  a  pregătit  
Dumnezeu celor ce-l iubesc.»

Nouă ni le-a descoperit Dumnezeu prin Spiritul său, căci  
Spiritul  toate  le  cercetează,  chiar  şi  adâncurile  lui  
Dumnezeu.  Care  dintre  oameni  cunoaşte  oare  lăuntrul  
omului, în afară de sufletul omului, care este în el? Tot aşa şi  
cele ale lui  Dumnezeu, nimeni nu le cunoaşte,  în afară de  
Spiritul  lui  Dumnezeu.  Noi  nu  am primit  spiritul  lumii,  ci  
Spiritul care vine de la Dumnezeu, ca să cunoaştem darurile  
ce ni  le-a făcut  Dumnezeu.  Despre  acestea  vorbim,  nu cu  
vorbe  învăţate  de  înţelepciunea  omenească,  ci  învăţate  de  
Spirit, înfăţişând cele spirituale prin cuvinte spirituale. Omul  
cu firea lui nu le primeşte pe cele ce vin de la Spiritul lui  
Dumnezeu; pentru el sunt o nebunie, şi nu le poate înţelege,  
căci  acestea  cu  ajutorul  Spiritului  se  judecă.  Dimpotrivă  
omul spiritual judecă orice lucru, pe când el nu este judecat  
de nimeni. Căci: «Cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-l  
înveţe?» Noi însă avem gândul lui Cristos (1Cor 2, 6-16).

Modul  în  care  abordez  eu  discernământul  este 
spiritual?
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Credincioşii care şi-au aprofundat credinţa – cei pe care 
apostolul  îi  numeşte  desăvârşiţi –  pot  mai  mult  decât  toţi 
ceilalţi oameni să vorbească despre  înţelepciune, dar despre 
cea adevărată, foarte diferită de cea umană. Paul afirmă că e 
vorba

…de  înţelepciune,  dar  nu  de  o  înţelepciune  a  lumii  
acesteia, sau a stăpânitorilor acestei  lumi, sortiţi  nimicirii.  
Dimpotrivă, vorbim de înţelepciunea lui Dumnezeu, tainică,  
ascunsă,  pe  care  Dumnezeu  din  veşnicie  a  hotărât-o  spre 
mărirea noastră (1Cor 2, 6-7).

Această înţelepciune ne ajută să înţelegem lucrul cel mai 
extraordinar  din toată  istoria  umană:  Dumnezeu mântuieşte 
lumea  prin  Isus  Cristos.  Paul  le  explică  Corintenilor  că 
această  viziune de credinţă  este lucrarea Duhului  şi  aici  se 
naşte o mare problemă:

Omul cu firea lui  nu le  primeşte pe cele  ce vin de la  
Spiritul  lui  Dumnezeu;  pentru  el  sunt  o  nebunie,  şi  nu  le  
poate înţelege, căci acestea cu ajutorul Spiritului se judecă  
(1Cor 2, 14).

Această dificultate este un obstacol care trebuie înfruntat 
cu  multă  grijă  când  se  vorbeşte  de  îndrumarea  spirituală. 
Căile Duhului nu sunt ale noastre, aşa cum valorile lui sunt in 
mod  dramatic  diferite  de  ale  noastre.  Spune  Domnul  prin 
profetul Isaia:

Căci gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre,
căile mele ca ale voastre – zice Domnul.
Şi cât de departe sunt cerurile de pământ,
aşa de departe sunt căile mele de căile voastre,
cugetele mele de cugetele voastre (Is 55, 8-9).
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Se poate stabili cu o anumită validitate de aproximaţie, 
de  exemplu,  că  o  programă  de  matematică  sau  de  chimie 
poate fi desfăşurată într-un anumit timp şi că, dacă un student 
cu inteligenţă medie va dedica un anumit număr de ore pentru 
studiul acelei programe, va putea s-o înveţe în mod adecvat. 
Toţi  înţeleg că,  în ciuda unei deviaţii  statistice,  aceste date 
pot fi considerate drept valide din punct de vedere generic.

Însă  nu  poate  fi  aplicat  acelaşi  discurs  şi  în  domeniul 
spiritual, unde aceşti parametri nu au nici o valoare. Nu există 
o  scală  de  implicare  din  partea  îndrumătorului  care  să 
reveleze  în  ce  moment  va  înflori  calea  creşterii  sau  a 
sfinţeniei.  Nu există un anumit număr de ore de rugăciune, 
după care situaţia celui îndrumat va deveni clară în ochii săi. 
În domeniul spiritual totul este “har” şi nimic nu este “merit”. 
A-l  urma  pe  Duhul  Sfânt  şi  îndemnurile  sale  delicate  în 
discernământul spiritual,  este deci o activitate spirituală,  nu 
una raţională.

Simt necesitatea unui discernământ riguros?

În  viaţa  creştină  a  vremurilor  noastre  întâlnim  deseori 
excese de raţionalitate, mai ales când se vorbeşte de morală. 
E clar că morala şi discernământul spiritual nu sunt atât de 
distante între ele, pentru că se ating, ba chiar se întrepătrund, 
dar nu coincid niciodată perfect. Dimpotrivă, dintr-un anumit 
punct de vedere se distanţează complet: morala se dezvoltă în 
lumea conceptelor şi a principiilor, în timp ce discernământul 
există exclusiv în terenul acţiunii. 

Se  poate  spune  că  morala  se  inspiră  dintr-o  acţiune 
doctrinară specifică,  în timp ce cealaltă  este în permanenţă 
ascultare  a  acţiunii  harului.  Cu  toate  acestea  cele  două 
realităţi  se  intersectează  inevitabil,  dar  riscul  este  să  se 
suprapună sau să se înlocuiască reciproc.

Fără  îndoială  că  există  o  morală  teologică  şi  filosofică 
esenţial raţionale, necesare pentru a stabili reguli sau norme 
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de  comportament;  şi  morala  creştină  este  aşa,  în  ciuda 
faptului că principiile sale sunt adesea luate ad litteram din 
Scriptură şi prin natura lor sunt “de neschimbat”. Isus însuşi a 
spus:

Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea şi Profeţii.  
Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc. Adevărat vă zic:  
până  nu  va  trece  cerul  şi  pământul,  nici  o  iotă  şi  nici  o 
linioară  nu  va  dispărea  din  Lege  fără  ca  toate  să  se 
împlinească. Aşadar, cine va desfiinţa una singură din aceste  
porunci, cât de mici, şi va învăţa astfel oamenii, va fi cel mai 
mic  în  Împărăţia  Cerurilor.  Dar  cine  le  va  ţine  şi  le  va  
învăţa, acela va fi cel mai mare în Împărăţia Cerurilor (Mt 5, 
17-19).

De fiecare dată când cel îndrumat trebuie să ia o decizie, 
pentru că se află într-o dilemă morală, trebuie să se îndrepte 
inevitabil către preceptele evanghelice, până unde e posibil. 
Discernământul spiritual, atunci, poate oare să fie condus la o 
simplă aplicare al codului moral? Cu siguranţă nu. Trebuie să 
ne ferim de simplificările superficiale şi raţionale.

Pentru  un  discernământ  spiritual  adevărat  ceea  ce 
contează  nu  este  ceea  ce  stă  scris  într-un  text,  ci  a  face 
experienţa  concretă  a  călăuzirii  Duhului  care-i  conduce  pe 
îndrumat şi pe îndrumător la înţelegerea adevărată a deciziei 
care trebuie luată. În ultimă analiză – până acolo unde fireşte 
e posibil – contează să descopăr de ce natură este dorinţa care 
mă  împinge  şi  până  unde  coincide  această  dorinţă  cu 
îndemnul  Duhului  Sfânt  care  acţionează  în  adâncul  inimii 
mele.

În  mulţi  creştini  contemporani  cultura  dominantă  a 
consolidat  un “legalism”  interior  îndemnându-i  să  dezvolte 
reguli  de  comportament,  ca  cele  în  vigoare  între  un  bun 
cetăţean şi Stat.  De aici s-a născut şi o ierarhie fixă de valori, 
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de “legi” şi de “reguli”, chiar dacă apoi e vorba deseori de o 
ierarhie subiectivă.

Dar  discernământul  spiritual  trebuie  să  ţină  cont  de 
complexitatea dorinţelor care-l chinuie pe omul contemporan. 
Descoperirile psihologice fac parte din cunoştinţele culturale 
ale  omului  din  timpul  nostru  şi  ne-au  sensibilizat  la 
complexitatea  îndemnurilor  lumii  noastre  interioare;  dacă 
sunt bine integrate, pot aduce chiar o înţelegere mai bună a 
experienţei  spirituale. Din această confruntare între ştiinţele 
umane  şi  consideraţiile  tradiţionale  cu  privire  la  viaţa 
spirituală  s-a  născut  marele  interes  actual,  în  toată  lumea 
creştină, pentru îndrumarea spirituală.

Adevăratele  îndemnuri  spirituale  apărute  în  Biserica 
postconciliară şi distinse prin numele generic de “reînnoire” – 
de unde vine bineânţeles Reînnoirea în Duhul Sfânt – conduc 
toate la urgenţa descoperirii unui discernământ spiritual mai 
riguros.

Să  rămân  sub  călăuzirea  Duhului:  este  acesta 
obiectivul meu?

În meditaţia precedentă am văzut importanţa rugăciunii în 
îndeplinirea discernământului spiritual, dar există şi un alt ax 
la fel de important în jurul căruia se învârte viaţa creştină: cel 
al  acţiunii.  Poate  părea  la  prima  vedere  chiar  opusul 
rugăciunii,  dar  este  numai  o  impresie  de  moment  şi 
superficială, pentru că acţiunea nu este mai puţin importantă 
decât rugăciunea.

Părinţii deşertului – chiar şi cei care trăiau ca eremiţi – nu 
petreceau tot timpul lor numai în rugăciune de contemplaţie, 
ci trebuiau să desfăşoare multe servicii ca să se întreţină; de 
exemplu,  să facă curăţenie în chiliile lor, să muncească,  să 
pregătească mâncarea,  să meargă să scoată apă din fântână 
etc.
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Alegeau  munci  manuale  simple  care  corespundeau  cu 
singurătatea, le permiteau “să rumege” – repetând ore-n şir, 
până  când  li  se  impregnau  în  suflet  –  pagini  întregi  ale 
Scripturii  pe  care  le  memorizaseră,  ori  numai  care  le 
îngăduiau să invoce în continuu numele lui Isus. În acest mod 
munca lor nu se opunea rugăciunii, ba chiar se poate spune că 
devenea rugăciune. Aşa se povesteşte despre părintele Anton 
cel Mare: 

Într-o zi părintele Anton, în timp ce şedea în deşert, fu cuprins 
de  descurajare  şi  de  o  mare  întunecime  de  gânduri.  Şi  îi 
spunea  lui  Dumnezeu:  «O,  Doamne!  Eu  vreau  să  mă 
mântuiesc, dar gândurile mă împiedică. Ce pot face în durerea 
mea?».
Acum, aplecându-se puţin, Anton vede un altul ca el, care şade 
şi  lucrează, apoi întrerupe munca, se ridică în picioare şi se 
roagă, apoi se aşează din nou să împletească corzi, şi din nou 
se  ridică  şi  se roagă.  Era  un înger  al  Domnului,  trimis  să-l 
corecteze  pe  Anton  şi  să-i  dea  forţă.  Şi-l  auzi  pe  înger 
spunând: «Fă aşa şi vei fi mântuit». Auzind acele cuvinte, fu 
cuprins  de  mare  bucurie  şi  curaj:  făcu  aşa  şi  se  mântui 
(Antonio, VeD, I, n. 1).

Reflectând bine, discernământul nu este oare punctul de 
întâlnire  între  rugăciune  şi  acţiune?  În  realitate  atât  cel 
îndrumat,  cât  şi  îndrumătorul  au  un obiectiv  în  comun:  să 
rămână mereu sub îndemnul Duhului.

Cum percep acţiunea Duhului în mine?

Sensibilitatea la îndemnurile blânde ale Duhului se învaţă 
atât  în  timpul  momentelor  de  rugăciune,  cât  şi  în  timpul 
acţiunii,  pentru că ceea ce se intuieşte  în timpul rugăciunii 
uşurează apoi descoperirea îndemnurilor lui Dumnezeu. Dar 
conceptul e valabil şi în sens invers: ceea ce s-a învăţat din 
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activitatea  divină  în  timpul  acţiunii  uşurează  ascultarea  lui 
Dumnezeu în timpul rugăciunii. 

În  practică,  îndrumătorul  trebuie  să  fie  foarte  atent  să 
construiască  în  cel  îndrumat  acest  lanţ  neîntrerupt  de 
observaţii  în  care  intuiţiile  rugăciunii  iluminează  acţiunile 
pentru  a  le  citi  conform  Duhului;  ceea  ce  a  învăţat  din 
acţiunea Duhului în viaţa sa îi deschide ochii faţă de dorinţa 
de a avea mai multă lumină din rugăciune şi invers. În orice 
caz  ceea  ce  contează  pentru  cel  îndrumat  este  să  stea  în 
aşteptarea de a putea descoperi cum îi vorbeşte Dumnezeu şi 
mai  ales  ce îi  spune.  Îndrumătorul  şi  discipolul,  trebuie  să 
înveţe  să  cerceteze  în  continuu  semnele  acţiunii  Duhului 
Sfânt în viaţa discipolului.

Părintele  Serapione era foarte atent  la ceea ce Duhul îi 
sugera în  rugăciune şi  în  meditaţie  şi  punea în practică de 
fiecare dată când Duhul însuşi îl punea în faţa unor situaţii în 
care trebuia să acţioneze conform sugestiilor sale. Despre el 
se povestesc următoarele:

Altă dată în Alexandria întâlni un sărac îngheţat de frig. Îşi 
spuse: «Cum, eu care sunt considerat ascet sunt îmbrăcat cu o 
tunică, iar acest sărac, sau mai degrabă Cristos, moare de frig? 
Sigur că dacă-l las să moară, voi fi condamnat de omucidere în 
ziua  judecăţii».  Se  dezbrăcă  ca  un  adevărat  atlet  şi  dădu 
săracului haina sa.
Se  aşeză  cu  mica  evanghelie  pe  care  o  purta  mereu  la 
subsuoară.  Trecu  un  gardian  şi,  când  îl  văzu  gol,  îi  spuse: 
«Părinte  Serapione,  cine  te-a  dezbrăcat?».  Arătând mica  lui 
evanghelie  răspunse:  «Iată  cine  m-a  dezbrăcat».  În  timp  ce 
plecă  de  acolo,  întâlni  pe  cineva  care  era  arestat  pentru  o 
datorie,  pentru  că  nu  putea  să  plătească.  Nemuritorul 
Serapione îşi vându mica evanghelie şi plăti datoria acelui om.
Se întoarse în chilia sa gol. Când discipolul său îl văzu gol îi 
spuse:  «Părinte,  unde  ţi-e  tunica?».  Bătrânul  îi  spuse: 
«Dragule, am trimis-o acolo unde nu vom avea nevoie de ea». 
Fratele  îi  spuse:  «Unde  e  mica  ta  evanghelie?».  Bătrânul 
răspunse:  «Într-adevăr,  dragule,  am vândut-o  celui  care  îmi 
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spunea în fiecare zi: Vinde tot ce ai şi dă săracilor (cf Mt 19, 
21) şi am dat-o ca să am mai multă încredere când voi apărea 
în faţa lui în ziua judecăţii» (DI, n. 566).

Ascultarea  cuvântului  lui  Dumnezeu,  în  orice  caz, 
deschide inima celui îndrumat să înţeleagă voinţa Domnului 
şi să descopere modul în care Duhul îl mişcă.

Pe tot drumul creşterii spirituale cel îndrumat să nu uite 
niciodată,  însă,  că  înţelegerea  îndemnurilor  Duhului  în 
adâncul inimii  sale este mereu un fapt spiritual,  exact cum 
zice apostolul:

…şi  cele  ale  lui  Dumnezeu  nimeni  nu  le  cunoaşte,  în 
afară de Spiritul  lui  Dumnezeu.  Noi  nu am primit  spiritul  
lumii, ci Spiritul care vine de la Dumnezeu, ca să cunoaştem  
darurile ce ni le-a făcut Dumnezeu. Despre acestea vorbim,  
nu cu vorbe învăţate de înţelepciunea omenească, ci învăţate  
de  Spirit,  înfăţişând cele  spirituale  prin  cuvinte  spirituale.  
Omul cu firea lui nu le primeşte pe cele ce vin de la Spiritul  
lui  Dumnezeu;  pentru  el  sunt  o  nebunie,  şi  nu  le  poate  
înţelege, căci acestea cu ajutorul Spiritului se judecă (1Cor 
2, 11-14).

Dacă  cel  îndrumat  îşi  parcurge  drumul  spiritual  cu 
această  certitudine,  atunci  învaţă  în  fiecare  zi  să  caute 
discernământul  spiritual  în toate  acţiunile  sale şi  să se lase 
condus de el cu mare aşteptare şi bucurie. Exact aşa acţionau 
Părinţii:

Un bătrân spuse: «Nu am făcut niciodată un pas fără să ştiu 
dinainte unde să-mi pun piciorul, ci mă opream să reflectez şi 
nu făceam nimic până când Domnul nu mă conducea» (DI, n. 
485).

Urmarea  îndemnurilor  blânde  ale  Duhului  era 
considerată drept cea mai importantă preocupare a lor:
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Un bătrân  spuse:  «Discernământul  este  cel  mai  bun dintre 
toate virtuţile» (DI, n. 106).

Poate că toţi trebuie să învăţăm de la ei.
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XXV
«Eli, Eli, lama sabahtani?»

(Mt 27, 46)

Tot  atunci  au  fost  răstigniţi  cu  el  doi  tâlhari,  unul  la  
dreapta şi altul la stânga. Trecătorii îl insultau, dând din cap  
şi zicând: «Tu, care dărâmi Templul şi-l clădeşti în trei zile,  
mântuieşte-te pe tine însuţi, dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, şi  
dă-te jos de pe cruce!» Tot aşa şi arhiereii, cu cărturarii şi  
bătrânii, ziceau în bătaie de joc: «Pe alţii i-a mântuit, pe sine  
însuşi nu se poate mântui. Este rege al lui Israel! Să se dea  
acum jos de pe cruce,  şi  vom crede în  el!  S-a încrezut  în  
Dumnezeu!  Să-l  scape  acum,  dacă-l  iubeşte!  A  zis  doar:  
“Sunt  Fiul  lui  Dumnezeu”».  La  fel  îl  insultau  şi  tâlharii  
răstigniţi cu el.

De  la  amiază  se  făcu  întuneric  peste  întreg  pământul  
până la ora trei. Pe la ora trei Isus strigă cu glas puternic:  
«Eli,  Eli,  lama  sabahtani?»,  adică:  «Dumnezeul  meu,  
Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?» Unii din cei de faţă  
ziceau auzindu-l:  «Îl  cheamă pe Ilie!» Şi  numaidecât  unul  
din ei alergă, luă un burete, îl înmuie în oţet, îl înfipse într-o  
trestie şi-i dădu să bea. Ceilalţi ziceau: «Ia să vedem dacă 
vine Ilie să-l mântuie!» Dar Isus strigă din nou cu glas tare  
şi-şi dădu sufletul (Mt 27, 38-50).

Am experimentat vreodată tăcerea lui Dumnezeu?

Citind  acest  pasaj  din  Evanghelie  nu  se  poate  să  nu 
rămânem  adânc  zguduiţi  în  faţa  suferinţei  lui  Isus. 
Înfrângerea sa pare să fie totală,  iar dezolarea sa se află la 
culme. În enorma suferinţă fizică la care este condamnat de 
cuie, bătute nu numai în carnea sa, ci în duritatea lemnului, 
Isus  strigă  cu  o  tulburare  de  neimaginat:  îi  răspunde  doar 
ironia vulgară, grosolană şi crudă a duşmanilor fără chip.
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Dumnezeu tace. Moartea oribilă a lui Isus rezumă tragica 
condiţie  muritoare  a  omului;  toate  ororile  morţii,  de  la 
începutul istoriei omeneşti până în zilele noastre, se urcă pe 
acea cruce în după-amiaza aceea tristă, cufundată complet în 
întuneric datorită eclipsei totale de soare.

Acea moarte,  însă,  este o trecere la  viaţă  şi  transformă 
condiţia  omului  şi  a  universului  întreg.  Evanghelistul 
proclamă  că  Fiul  lui  Dumnezeu,  murind  pe  cruce,  triumfă 
asupra puterilor lumii şi ale morţii. Totul conlucrează în a da 
mărturie despre Mântuitorul; vechea Alianţă s-a încheiat şi se 
inaugurează  timpul  în  care  Împărăţia  se  deschide  tuturor 
oamenilor de pe pământ.

Şi  totuşi  acel  strigăt  în  aramaică  răsună  încă  în  inima 
noastră:  «Eli, Eli, lama, sabahtani?» (Mt 27, 46). Pentru a-i 
înţelege bine sensul, e necesar să facem referinţă la ceea ce 
afirmă Sf. Paul:

Pe acela care nu a cunoscut păcatul, el l-a făcut păcat,  
ca noi să devenim prin el dreptate a lui Dumnezeu (2Cor 5, 
21).

Deja  în  cântarea  “Slujitorului  suferind”,  din  cartea 
profetului Isaia, găsim aceeaşi seminificaţie:

Dar El a luat asupra sa durerile noastre şi cu suferinţele  
noastre s-a împovărat. Şi noi îl socoteam pedepsit, bătut şi  
chinuit de Dumnezeu. Dar El fusese străpuns pentru păcatele  
noastre  şi  zdrobit  pentru  fărădelegile  noastre.  El  a  fost  
pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi  
ne-am vindecat. Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi, fiecare pe 
calea  noastră,  şi  Domnul  a  făcut  să  cadă  asupra  Lui  
fărădelegile noastre ale tuturor (Is 53, 4-6).

Omul  atârnat  în  teribilele  cuie  a  fost  străpuns  pentru 
păcatele  noastre;  aceasta  este  realitatea  extraordinară  a 
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Crucifixului: El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră (Is 
53, 5).

În  această  situaţie  Isus  Cristos  s-a  cufundat  în  păcatele 
noastre  pentru  a  le  duce  pe  umerii  săi  şi  a  experimentat 
teribila  singurătate  a  omului  păcătos  care  şi-a  pierdut 
contactul cu Dumnezeu; asta vrea să exprime strigătul tragic: 
«Eli, Eli, lama sabahtani?» (Mt 27, 46).

Isus a fost condus mereu de Duh în toate acţiunile sale şi 
în toate faptele vieţii  sale; deci, şi în acest moment atât de 
neliniştit, putem să credem cu siguranţă că Duhul l-a călăuzit 
în acea situaţie, în acea angoasă sfâşietoare. Acesta este unul 
din misterele cel mai greu de descifrat şi de acceptat, când cel 
îndrumat  se  află  într-o  tulburare  analogă,  într-o  tăcere 
asemănătoare cu cea a lui Dumnezeu.

Am trăit vreodată o tulburare totală?

Aceeaşi  sensibilitate  interioară,  care  ne  permite  să 
observăm ce face Dumnezeu în cel îndrumat, ne împinge şi la 
rugăciune – de care toţi avem nevoie în momentele dificile şi 
dureroase din viaţa noastră - şi ne pune în sintonie cu sensul 
profund al Cuvântului lui Dumnezeu.

Şi  îndrumătorul  este  pus  la  încercare  şi  poate  să-şi 
găsească  lumina  numai  în  aprofundarea  rugăciunii  şi  în 
meditarea cuvântului lui Dumnezeu. Îndrumarea spirituală nu 
se învaţă  din cărţi,  pentru că intervenţia  Domnului  nu este 
programată  anticipat;  de  aceea  îndrumătorul  trebuie  să  fie 
capabil  să-l simtă pe Dumnezeu că lucrează chiar şi atunci 
când drumul pare că iese complet de pe căile  cunoscute şi 
obişnuite;  ar  putea  părea  ilogic,  însă  este  destul  de  clar, 
deoarece fiecăruia îi este rezervat drumul său.

Îndrumătorului  i  se  cere  doar  să  ştie  să  recunoască 
îndemnurile blânde cu care Duhul îl mişcă încet şi aproape de 
neperceput pe discipol. Şi dacă Duhul ne-ar conduce pe căi 
derutante către un întuneric atât de mare, încât nu ne permite 
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să recunoaştem nici drumuri posibil de parcurs, nici direcţii 
de  întreprins,  în  acest  caz  –  din  diferite  unghiuri  –  cel 
îndrumat şi îndrumătorul fac experienţa tulburării lui Isus în 
agonia de pe cruce: «Eli, Eli, lama sabahtani?» 8Mt 27, 46).

În această situaţie ceea ce contează este să recunoaştem 
mâna lui Dumnezeu, chiar dacă pare că totul s-a pierdut, ba 
chiar că se pierde propria convertire,  propria experienţă  cu 
Dumnezeu,  chiar  şi  pe  sine  însuşi.  Asta  e  criza  cea  mai 
tragică pentru un îndrumat,  pentru că trăieşte  momentul  în 
care ispita cea mai evidentă este aceea de “a lăsa totul” şi … 
de a se întoarce în Egipt.

Sunt  capabil  să-l  văd  pe  Dumnezeu  în  timpul 
suferinţei?

Toţi cei care vor să fie discipoli ai lui Isus vor trebui să 
treacă printr-o tragedie asemănătoare? Nu aş putea să răspund 
cu  siguranţă  absolută,  dar  e  probabil  că  asta  reprezintă  o 
poartă  strâmtă,  poate  cea  mai  strâmtă  dintre  toate,  dar 
necesară  pentru  a  ajunge  la  sfinţenia  la  care  este  chemat 
fiecare. Pe de altă parte Isus a trebuit să treacă de mai multe 
ori prin astfel de momente tulburătoare. Evanghelia lui Matei, 
de exemplu, relatează: Isus a fost condus de Spirit în deşert,  
ca să fie ispitit de diavol (Mt 4, 1).

Pare chiar  ciudat  faptul  că  Duhul  e  cel  care-l  duce în 
ispită, şi totuşi Evanghelia lui Marcu spune:

Spiritul  îl  împinse  numaidecât  în  deşert.  A  rămas  în  
deşert patruzeci de zile, ispitit de satana (Mc 1, 12-13);

şi evanghelistul Luca ne confirmă:

Plin de Spiritul Sfânt, Isus se întoarse de la Iordan; apoi  
dus de Spirit în deşert timp de patruzeci de zile, fu ispitit de  
diavol (Lc 4, 1-2).
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Poate  că  tocmai  această  experienţă  ne  permită  să 
învăţăm că şi în momentele cele mai dificile, chiar când pare 
că Dumnezeu se ascunde şi tace în faţa rugăciunilor noastre, 
El  este  totuşi  încă  cu  noi  şi  harul  său,  oricât  ar  părea  de 
absent  şi  de neînţeles,  ne susţine.  În  aceste  cazuri  ceea  ce 
contează este să recunoaştem că Domnul este prezent; să nu 
facem loc  senzaţiei  că  drumul  s-a  închis  şi  că  toată  viaţa 
spirituală  se  opreşte  fără  speranţă;  altfel  nu  ar  avea  sens 
afirmaţia lui Paul:

Noi ştim că în toate Dumnezeu conlucrează spre binele  
celor ce-l iubesc, celor chemaţi potrivit planului său (Rom 8, 
28).

Partea  dificilă  a  discernământului  spiritual  este  tocmai 
acesta:  să  putem întrevedea,  în  mijlocul  falimentului  şi  în 
împrăştierea  miilor  de  vise  şi  aşteptări,  drumul  harului. 
Părinţii povesteau:

Părintele Arwè spuse: «Cunosc un frate, cuvântul său vine din 
însăşi  acţiunea sa;  când veni  din Scete,  făcea împletituri  şi 
mergea în fiecare zi să le vândă. Şi odată întors acasă, lua un 
ulcior  să aducă apă.  După ce pleca să aducă apă,  un frate, 
vecinul  său,  venea,  deschidea  cu  o  cheie  falsă,  fura  preţul 
împletiturilor şi pleca. A făcut aşa timp de şase luni.
Împletitorul a împărţit în două banii săi şi i-a pus într-un colţ 
cu un bilet pe care scrisese: “Te rog, ia o parte din aceşti bani 
şi lasă-mi cealaltă parte, ca să am din ce trăi”. Dar celălalt nu 
înţelese cuvintele şi luă toţi banii. Împletitorul, văzând că nu 
înţelesese,  rupse  biletul  şi  îşi  împreună  din  nou  banii. 
Împletitorul ducea o viaţă săracă. De fiecare dată când mergea 
să umple ulciorul său cu apă, lăsa mereu casa deschisă şi nu o 
încuia,  spunând:  “Pentru ca fratele să nu trebuiască să mai 
facă efort să deschidă uşa, va găsi uşa deschisă”. Şi după ce a 
furat în fiecare zi timp de trei ani fără întrerupere, acela se 
îmbolnăvi şi fu pe moarte. Atunci îl chemă pe împletitor şi îi 
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spuse: “Roagă-te Domnului,  te rog,  pentru mine,  din cauza 
împletiturilor; de trei ani tot le fur; mi-e frică deci pentru că 
judecata e aici, în faţa ochilor mei”. Împletitorul îi spuse: “Tu 
nu mi-ai  vorbit  în  timpul  în  care  se  spune:  Atâta  timp cât 
soarele  răsare,  înainte  ca  soarele  să  apună  pentru  tine;  dar 
acum ai vorbit; şi ce pot face eu pentru tine? Totuşi, dacă e 
posibil, îl voi ruga pentru tine pe Domnul”. Şi fabricantul de 
cozi luă mâinile şi picioarele bolnavului şi le sărută, spunând: 
“Domnul  să  binecuvânteze  aceste  mâini  şi  aceste  picioare, 
pentru că m-au învăţat să devin călugăr”. Atunci fratele muri 
şi împletitorul îl înmormântă» (DeF, p. 252-253).

Săracul împletitor nu numai că a lucrat trei ani fără nici 
un câştig, ci «… ducea o viaţă săracă», adică nu avea ce să 
mănânce. Cu siguranţă acei ani au fost ani de mare suferinţă 
pentru duritatea de neînţeles a inimii hoţului. De câte ori n-a 
strigat la Domnul în durerea sa şi de câte ori nu şi-a propus să 
fie blând şi răbdător? Lucrul cel mai frumos, însă, e că după 
atâta  răbdare,  a  avut  bucuria  de  a  descoperi  planul  lui 
Dumnezeu,  care  chiar  prin  păcatele  unui  hoţ  îl  făcuse 
“călugăr” pe bândul împletitor.

Reuşesc să văd încercarea drept o trecere la bucurie?

Dacă  în  mijlocul  frustrărilor  încercărilor,  îndrumătorul 
rămâne  tare  în  credinţă  şi  reuşeşte  să-l  conducă  pe  cel 
îndrumat  să  spere  dincolo  de  eşecul  suferit,  dincolo  de 
confuzie şi angoasă, atunci poate experimenta faptul că a ştiut 
să asculte de Dumnezeu şi că şi-a făcut partea sa de slujitor al 
Împărăţiei.  Pentru  a  ajunge  pe  celălalt  mal,  dincolo  de 
întunericul  dens,  e  necesar  să  reuşim  doar  să  discernem 
sensul pe care Dumnezeu vrea să-l dea la ceea ce, după toţi 
parametri raţionali şi emotivi, apare ca o adevărată catastrofă.

Poate  problemele  cele  mai  mari  se nasc în  îndrumător, 
când uită  că  nu este  el  cel  care-l  formează  pe discipol,  ci 
Dumnezeu însuşi  îl  formează.  Deci  soluţia  este aceea  de a 

207



ţine privirea aţintită  spre Isus,  cum afirmă Scrisoarea către 
Evrei într-un paragraf uimitor:

Şi  noi  dar,  înconjuraţi  de  un  atât  de  mare  nor  de  
mărturisitori, să ne eliberăm de orice povară şi de păcatul ce  
cu uşurinţă ne înlănţuie; cu statornicie să alergăm la lupta  
ce ne aşteaptă,  cu ochii  îndreptaţi  la Isus, întemeietorul şi  
împlinitorul credinţei.  În locul bucuriei ce i se oferea, el a  
îndurat crucea, fără a ţine seamă de înjosire, iar acum şade  
la dreapta tronului lui Dumnezeu (Ev 12, 1-2).

Isus  a  făcut  experienţa  înfruntării  încercării  teribile  a 
crucii:

…în locul bucuriei ce i se oferea… fără a ţine seamă de 
înjosire, iar acum şade la dreapta tronului lui Dumnezeu (Ev 
12, 2).

Această  capacitate  de  a  vedea  bucuria  dincolo  de 
duritatea  încercării  este  ceea ce-l  determină  pe Sf.  Paul să 
spună:

Eu  socot  că  suferinţele  timpului  de  faţă  nu  se  pot  
măsura cu mărirea viitoare ce se va dezvălui în noi (Rom 8, 
18).

Pentru  a  ajunge  la  acest  punct,  cel  îndrumat  şi 
îndrumătorul  trebuie  să  ştie  să  se  înarmeze  cu  umilinţă, 
învăţând unul de la altul, fără bariere artificiale, să-l găsească 
pe Domnul chiar şi în încercare, şi oglindindu-se reciproc în 
lucrarea pe care Dumnezeu a îndeplinit-o în celălalt.  Avem 
mereu ceva nou de învăţat. Părintele Arsenie era un om cu o 
cultură vastă; despre el se povesteşte acest episod:
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Într-o zi părintele Arsenie îşi  supuse gândurile unui părinte 
egiptean. Unul care-l văzu, îi spuse: «Părinte Arsenie, cum de 
tu,  care  ai  aşa  o  cultură  greco-romană,  îţi  supui  gândurile 
acestui om simplu?». El răspunse: «Desigur că am o cultura 
greco-romană,  dar  nu  am  învăţat  încă  alfabetul  acestui 
cetăţean simplu!» (Arsenie, VeD, I, n. 6).

Singurul  lucru  pe  care  cel  îndrumat  şi  îndrumătorul 
trebuie să-l întipărească în adâncul inimii lor, amintindu-şi-l 
neîncetat,  este că orice moarte  aparentă este începutul unei 
vieţi  noi.  A  şti  să  recunoşti  aceste  licăriri  slabe  a  acestei 
învieri,  chiar  şi  în  mijlocul  angoasei,  este  tocmai  acţiunea 
principală a discernământului spiritual.
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XXVI
«… ungerea lui vă învaţă toate»

(1In 2, 27)

În  voi  dar  să  rămână ceea  ce  aţi  auzit  de  la  început.  
Dacă va rămâne în voi ceea ce aţi auzit de la început, veţi  
rămâne şi voi în Fiul şi în Tatăl. Iar făgăduinţa pe care ne-a  
făcut-o el însuşi este aceasta: viaţa veşnică. Acestea vi le-am 
scris privitor la cei care caută să vă ducă la rătăcire. Cât  
despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la el rămâne în  
voi  şi  nu aveţi  nevoie  ca cineva  să vă înveţe,  ci  aşa cum 
ungerea lui vă învaţă privitor la toate – iar ea este adevăr,  
nu minciună -, rămâneţi în el, cum v-a învăţat ea.

Da, în el rămâneţi, copilaşii mei, ca atunci când se va  
arăta,  să  avem  încredere,  şi  la  apariţia  lui  să  nu  ne 
îndepărtăm cu ruşine.  Dacă recunoaşteţi  că el  este  drept,  
ştiţi că oricine înfăptuieşte dreptatea este născut din el (1In 
2, 24-29).

Sunt convins că acţionez împins doar de Duh?

Au apărut  învăţători  falşi  în  Biserică,  care-l  refuză  pe 
Cristos şi chiar pe Tatăl; nu mai există Evanghelia. De aceea 
Ioan îi tratează fără respect: cine nu acceptă Evanghelia nu 
face  parte  din  Biserică.  Credincioşii  trebuie  să  ţină  la 
învăţătura primită pentru că este cuvântul Domnului. Cei care 
sunt fideli  acestui Cuvânt, au primit  ungerea, adică au fost 
pătrunşi de ea şi de harul lui Isus.

Deci,  adevăratul  credincios  nu  se  pierde  în  spatele 
construcţiilor  inutile  de  filosofie  sincretică  şi  în  spatele 
doctrinei umane, ci rămâne atent să caute în viaţa sa semnele 
Duhului  care-l  conduc  tot  mai  mult  spre  aşteptarea  unei 
întâlniri adevărate şi profunde cu Domnul.

Când  inima  este  deschisă  spre  evenimentul  întâlnirii, 
rugăciunea şi acţiunea se întrepătrund şi se susţin reciproc; în 
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timp ce rugăciunea împinge spre acţiune, acţiunea la rândul ei 
se  umple  de  rugăciune,  şi  devine  o  rugăciune  a  inimii. 
Condiţia necesară pentru ca acest lucru să aibă loc, este ca 
ambele să fie conduse de o sensibilitate interioară identică.

La un moment dat, discernământul spiritual devine atenţia 
la  îndemnul  Duhului  care  împinge  la  rugăciune,  şi  în  alt 
moment,  în schimb,  la  ceea ce acelaşi  Duh ne împinge  să 
lucrăm.  În  această  alternare  a  îndemnurilor  spirituale  atât 
evanghelizatorul, cât şi contemplativul sunt atinşi, pentru că 
amândoi sunt mişcaţi de Duhul Sfânt şi conduşi de harul său.

Am văzut vreodată acţiunea Duhului în sfinţi?

Sf. Ignaţiu de Loyola, fondatorul Iezuiţilor, îi îndemna pe 
însoţitorii săi să fie “contemplativi în acţiune”; nu e vorba de 
a confunda acţiunea şi contemplaţia, nici de a alege una şi de 
a o refuza pe cealaltă, ci de a învăţa să acţionezi “în pace”, 
astfel încât ascultarea interioară să fie mereu gata să întrevadă 
îndemnurile Duhului şi acţiunea să fie mereu dependentă de 
ele.

Examenul de conştiinţă pe care Sf. Ignaţiu îl recomandă 
trebuia să fie nu o verificare a lucrurilor nefăcute sau a celor 
care  trebuie  făcute  mai  bine,  ci  un  moment  intens  de 
reculegere,  în  care  orice  activitate  este  întreruptă,  la 
jumătatea  sau  la  sfârşitul  fiecărei  zile  sau  chiar  mai  des, 
pentru a asculta propria inimă şi a putea verifica dacă munca 
desfăşurată în exterior e mereu în acord cu îndemnul interior 
al Duhului. Asta nu e deloc uşor; marele sfânt scria:

Un  lucru  simt,  cu  excepţia  părerii  mai  bune  despre  cei 
iluminaţi: sunt puţini în această viaţă, sau mai exact nu e nici 
unul, care să fie capabil să determine sau să judece exact în 
ce măsură este el piedică şi daună la ceea ce Domnul nostru 
vrea să lucreze în sufletul său.
Însă sunt convins că cu cât o persoană va avea o experienţă 
mai profundă de umilinţă şi iubire, cu atât mai mult va simţi 
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şi  va  cunoaşte  chiar  şi  gândurile  cele  mai  ascunse  şi  alte 
lucruri  mărunte  care împiedică  şi  dăunează,  chiar  dacă par 
fără importanţă, fiind atât de mici în sine. Totuşi, a avea o 
cunoaştere  completă  a  obstacolelor  şi  lipsurilor  noastre  nu 
face  parte  din  această  viaţă  prezentă.  Profetul  cere  să  fie 
eliberat de culpele ascunse, şi Sf. Paul, mărturisind că nu le 
cunoaşte, adaugă că nu pentru asta a fost îndreptăţit (OeG, p. 
334).

Această  întoarcere  spre  interior  devine  atunci  un  pas 
crucial,  un  antrenament  constant  care  permite  celui  şi 
implicat  mai  mult  în  evanghelizarea  în  exterior  să  lege 
continuu acţiunea sa de îndemnul interior, de ceea ce Duhul îi 
şopteşte în inima sa.

Dacă  acţionăm  aşa,  la  un  nivel  interior  foarte  adânc, 
rugăciunea  cea  mai  contemplativă  şi  acţiunea  cea  mai 
angajată – izvorâte din îndemnul blând al Duhului Sfânt – se 
bazează pe o unică realitate. Acesta este misterul cuprins în 
viaţa atâtor sfinţi.

Cum acţionează Duhul în mine?

Noul Testament foloseşte imagini foarte diverse pentru a 
descrie  această  activitate  secretă  a  Duhului.  Sf.  Paul  în 
Scrisoarea către Romani,  vorbind despre rugăciune,  descrie 
îndemnurile Duhului drept  suspine negrăite, sau chiar drept 
dorinţe ale Duhului.

Deasemenea  Spiritul  vine  şi  el  în  ajutorul  slăbiciunii  
noastre, deoarece noi nu ştim ce să cerem în rugăciune cum 
trebuie,  pe  când  Spiritul  însuşi  mijloceşte  pentru  noi  cu  
suspine negrăite.  Iar Acela care pătrunde inimile ştie care  
este dorinţa Spiritului, şi că el mijloceşte pentru sfinţi după 
vrerea lui Dumnezeu (Rom 8, 26-27).
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În acelaşi capitol apostolul exprimase aceste cuvinte cu o 
imagine diferită: Duhul – spune el – cu  dorinţele sale, duce 
la viaţă şi la pace:

Cei ce trăiesc potrivit trupului la ale trupului cugetă, iar  
cei  ce trăiesc potrivit  Spiritului  la  cele  ale Spiritului,  căci  
pornirea  trupului  este  moarte,  pe când pornirea Spiritului  
este  viaţă  şi  pace.  De  aceea  pornirea  trupului  îi  este  
potrivnică  lui  Dumnezeu,  deoarece  nu  se  supune  legii  lui  
Dumnezeu, nici nu o pot face (Rom 8, 6-7).

Ioan defineşte  aceste  îndemnuri  interioare  într-un mod 
mai bogat, aproape liturgic:

Cât despre voi,  ungerea pe care aţi  primit-o de la  el  
rămâne în voi şi nu aveţi nevoie ca cineva să vă înveţe, ci aşa 
cum ungerea lui vă învaţă cu privire la toate – iar ea este  
adevăr,  nu minciună -,  rămâneţi  în el,  cum v-a învăţat  ea  
(1In 2, 27).

Putem  atunci  să  ne  imaginăm  acţiunea  Duhului  în 
delicateţea ei, ca o muzică dulce de fond care călăuzeşte toată 
existenţa credinciosului, conducându-l cu blândeţe spre viaţă 
şi fericire. Pe notele acestei muzici spirituale se desfăşoară în 
pace toată activitatea noastră.

Simt bucuria pe care o produce îndrumarea?

În  descrierea  modului  în  care  credinciosul  se  lasă 
continuu călăuzit de această dulceaţă interioară, Sf. Bernard 
spune  că  el  ar  putea  acţiona  în  orice  moment  unctione 
magistra,  adică  îndrumat  de  “Maestrul  interior”  prin  acea 
ungere de care vorbeşte Ioan în Scrisoarea sa. Contemporanii 
sfântului ne vorbesc despre el ca de un “maestru” excepţional 
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în  îndrumarea  spirituală.  Secretarul  său,  Goffredo  de 
Auxerre, afirmă:

Ne e greu să credem… cât de uşor i-a fost să simtă ceea ce-i 
chinuia pe unii, ceea ce tulbura spiritul celorlalţi; cu ce iubire 
dispunea şi prevedea totul pentru ca excesul de muncă să nu se 
imprime  asupra  unuia  sau  excesul  de  odihnă  să  nu-l 
amorţească pe celălalt; ca şi cum ar cântări cu afecţiune, dacă 
se  poate  spune  aşa,  chiar  şi  somnul  fiecărui  frate…  Din 
instinct divin, cred, învăţase să cunoască forţele, dispoziţiile, 
până chiar  şi  stomacul  fiecăruia.  Se făcuse slujitorul  tuturor 
pentru  Isus  Cristos  (GOFFREDO  DE  AUXERRE,  Omelia 
nell’anniversario  della  sepoltura  di  san  Bernardo,  PL 183, 
580).

Blândeţea  echilibrată  a  Sf.  Bernard  în  îndrumarea 
spirituală  este  un comportament  cunoscut  şi  comun  printre 
oamenii  care sunt foarte atenţi  la lucrurile Duhului.  Printre 
Părinţii  deşertului  a  fost  foarte  renumit  ca  îndrumător 
părintele Poemen, al cărui nume înseamnă chiar “păstor de 
turme”. Harul său în a ajuta pe cineva şi milsotivirea sa erau 
puncte  fixe ale  gândirii  şi  acţiunii  sale;  un exemplu viu al 
acţiunii sale pastorale este descris în povestirea următoare.

Într-o zi un frate păcătui în sihăstrie. Trăia în acele locuri un 
eremit  care  de  mult  timp  nu  ieşea  în  lume.  Se  duse  la  el 
părintele sihăstriei ca să-i povestească cazul fratelui căzut, dar 
el îi spuse: «Daţi-l afară!».
Părăsind sihăstria, fratele intră într-o deschizătură în munţi, şi 
se opri acolo şi plângea. Se întâmplă ca fraţii, care mergeau la 
părintele  Poemen,  să-l  audă  plângând;  apropiindu-se,  l-au 
găsit în mare suferinţă. Şi l-au rugat să se ridice să meargă la 
bătrân.  Dar  el  refuză  spunând:  «Eu  mor  aici».  Ajunşi  la 
părintele  Poemen,  îi  povestiră  acest  lucru.  După  ce  i-a 
consolat,  a  trimis  pe  cineva  să-i  spună  călugărului:  «  Te 
cheamă părintele Poemen ».  Şi  fratele veni le  el.  Bătrânul, 
văzându-l tulburat, se ridică să-l îmbrăţişeze. Şi, întreţinându-
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se  prieteneşte  cu  el,  îl  rugă  să  mănânce.  Deci,  părintele 
Poemen trimise pe unul din fraţii săi să spună sihastrului: «De 
mulţi ani doream să te văd, pentru că am auzit vorbindu-se de 
tine. Totuşi, din cauza lenei amândurora, nu ne-am întâlnit; 
dar acum, datorită voinţei lui Dumnezeu şi pentru că s-a ivit o 
ocazie,  fă efortul  să vii  până aici  şi  ne vom vedea».  El  nu 
obişnuia să iasă din chilie,  dar  auzind cuvintele bătrânului, 
zise: «Dacă nu i-ar fi descoperit Dumnezeu, nu ar fi trimis să 
mă cheme». Se ridică şi veni la el; se salutară cu bucurie şi se 
aşezară. Părintele Poemen îi spuse: «Într-un anumit loc erau 
doi oameni şi fiecare avea un mort. Unul îşi lăsă mortul lui şi 
merse să-l plângă pe al celuilalt». La aceste cuvinte bătrânul 
fu  cuprins  de  milă,  îşi  aminti  de  ceea  ce  făcuse  şi  spuse: 
«Poemen sus în cer, dar eu jos pe pământ» (Poemen, VeD, II, 
n. 6).

Pentru a înţelege semnificaţia acestui  episod trebuie să 
facem  referinţă  la  ceea  ce  scrie  un  alt  mare  părinte  al 
deşertului, Moise:

Fratele  întrebă:  «Dacă  un  om  îl  loveşte  pe  slujitorul  său 
pentru  o  greşeală  comisă  de  el,  ce  trebuie  să  spună 
servitorul?» Părintele răspunse: «Dacă este un servitor bun, 
va  spune:  “Ai  milă,  am  păcătuit”».  «Nu  va  spune  nimic 
altceva?». Părintele spune: «Nu. Din moment ce ia asupra sa 
povara şi spune: “Am păcătuit”,  stăpânul său va avea imediat 
milă  de  el.  Concluzia  este:  nu  judecaţi  pe  aproapele.  Într-
adevăr, când mâna Domnului ucise pe toţi întâii născuţi din 
pământul Egiptului, nu rămase casă unde să nu fie un mort».
Fratele  îi  spuse:  «Ce  înseamna  asta?».  «Înseamnă  –  spune 
părintele  –  că,  dacă  dăm ne  ocupăm cu  atenţie  să  privim 
păcatele noastre, nu le vedem pe cele ale aproapelui. Ar fi o 
nebunie dacă un om care are în casă un mort să-l lase pentru a 
merge  să-l  plângă  pe  cel  al  aproapelui.  Să  mori  faţă  de 
aproapele înseamnă să duci păcatele tale şi să nu te preocupi 
de nimeni, că unul este bun, iar altul, rău. Nu fă rău nimănui, 
şi nu gândi nimic rău despre cineva în inima ta. Nu dispreţui 
pe cel ce face rău, nu consimţi celui care face rău aproapelui 
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său şi nu te bucura cu cel care face rău aproapelui său. Nu 
vorbi rău de nimeni; dimpotrivă spune: “Domnul cunoaşte pe 
fiecare om”.
Nu fi complice cu cel care cleveteşte, nu te bucura de ceea ce 
spune  el,  dar  nici  nu  urî  pe  cel  ce  vorbeşte  de  rău  pe 
aproapele. Asta înseamnă să nu judeci. Să nu ai ură faţă de 
nimeni, să nu ţii duşmănie în inima ta şi să nu urăşti pe cel ce 
nutreşte  duşmănie  împotriva  aproapelui  său.  Asta  înseamnă 
pace. În toate astea mângâie-te cu gândul: truda durează puţin 
timp,  dar  odihna  pentru  totdeauna,  datorită  Cuvântului  lui 
Dumnezeu.  Amin» (Sette  capitoli  che abba Mosè inviò ad  
abba Poemen, VeD, II, n. 7).

Îndrumătorul  trebuie  să  ştie  să  dezvolte  acest  sens  de 
echilibru, de milostivire şi de mare atenţie pentru tot ceea ce 
elimină judecata şi produce pace. Îndrumatul care nu se simte 
judecat, ci susţinut şi ajutat, la rândul lui devine capabil să 
primească stimulii şi sfaturile care vin de la îndrumător şi se 
concentrează  mai  mult  asupra  lucrării  împlinite  de  Duhul 
Sfânt decât asupra căutării de a nu face să se vadă propriile 
defecte  sau  greşeli;  astfel  se  creează  contextul  corect  şi 
prietenesc pentru creşterea sa spirituală şi pentru bucuria sa.

Am descoperit milostivirea lui Dumnezeu?

Marea valoare a milostivirii este cultivată numai de cine a 
primit şi păstrează în inimă acea  ungere specială a Duhului, 
care îi  arată în orice moment păcatul său. Isus, vorbind de 
trimiterea Mângâietorului, a spus:  …va da pe faţă lumea cu  
privire la păcat (In 16, 8). Meditând acest Cuvânt, Părinţii ne 
transmit:

Câţiva  fraţi  îl  întrebară  pe  părintele  Macarie  cel  Mare 
spunând: «Milostivirea e mai mare decât practicile ascetice?». 
El le spuse: «Da». Ei spuseră: «Demonstrează-ne».
Când părintele Macarie îi  văzu descurajaţi  şi  abătuţi,  vrând 
să-i încurajeze, le spuseră: «Vedeţi: negustorul vinde la cel ce 
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cumpără şi spune: “Am făcut un bun câştig” şi dacă vede că 
celălalt  e  trist,  îi  dă  înapoi  ceva  din  bani  şi  acela  pleacă 
mulţumit.  Aşa  se  întâmplă  cu  practicile  ascetice  dacă  se 
prezintă triste în faţa lui Dumnezeu; distribuitorul de bunuri, 
judecătorul  adevărului,  Domnul  nostru  Isus  Cristos  este 
mişcat  în  adâncul  inimii  sale  de  milostivire  şi  practicile 
ascetice ies din ea cu bucurie, veselie, ardoare».
Fraţii,  la  auzul  acestor  cuvinte,  prinseră  curaj,  şi  când 
părintele Macarie îi văzu plini de zel, adăugă cu bucurie: «O 
picătură   de  ulei  face  vesel  chipul  omului  în  faţa  regelui 
acestei lumi, la fel puţină virtute face sufletul bucuros în faţa 
regelui locuitorilor cerului şi al locuitorilor pământului, acel 
rege care posedă nenumărate comori de milostivire, Domnul 
nostru Isus Cristos. Stă scris:  Din zilele lui Ioan Botezătorul  
până astăzi împărăţia cerurilor se câştigă cu violenţa şi sunt  
violenţi cei care o stăpânesc. Deci să ne facem violenţi şi noi, 
măcar puţin, pentru împărăţia cerurilor;  vom fi  stăpâniţi  de 
regele veşnic, Domnul nostru Isus Cristos». 
La  auzul  acestor  cuvinte  fraţii  se  aruncară  la  pământ,  se 
prosternară la picioarele lui,  îl  lăsară în bucurie dând slavă 
Domnului nostru Isus Cristos” (Um, 26).

Orice  îndrumat  trebuie  să  găsească  în  cuvintele 
îndrumătorului său forţa pentru a merge pe calea sfinţeniei şi 
astfel să-l lase pe îndrumătorul său «în bucurie, dând slavă 
Domnului nostru Isus Cristos».
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XXVII
«Pacea lui Cristos să domnească în inimile voastre»

(Col 3, 15)

Acum însă lăsaţi-vă şi voi de toate acestea: mânie, ciudă,  
răutate, blestem, grosolănie în cuvintele voastre. Nu vă mai  
minţiţi  unii  pe  alţii,  căci  v-aţi  lepădat  de  omul  vechi,  cu  
faptele  lui,  şi  sunteţi  îmbrăcaţi  cu cel  nou,  care,  pentru a  
ajunge  la  cunoaşterea  deplină,  se  reînnoieşte  mereu  după 
icoana Creatorului său. Aici nu mai există grec sau iudeu,  
tăiere  şi  netăiere  împrejur,  barbar,  scit,  sclav,  liber,  ci  
Cristos este totul în toţi.

Ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu  
duioşie  îndurătoare,  bunătate,  umilinţă,  blândeţe,  răbdare.  
Răbdaţi-vă între voi şi iertaţi-vă unii pe alţii, dacă cineva are  
vreo plângere împotriva cuiva. După cum Domnul v-a iertat  
vouă, aşa faceţi  şi voi.  Mai presus de toate acestea puneţi  
însă  dragostea:  ea  este  legătura  desăvârşită.  Pacea  lui  
Cristos  să  domnească  în  inimile  voastre;  la  ea  aţi  fost  
chemaţi, să fiţi un singur Trup. Fiţi recunoscători! (Col 3, 8-
15).

Sunt pregătit să trăiesc fericirile lui Isus?

Convertirea face să se nască un om nou; de aceea există 
un efort creştin care exprimă realitatea intimă şi profundă a 
transformării  făcute  de botez în  viaţa  credinciosului,  care-l 
face  să  devină  în  fiecare  zi  un  membru  viu  al  lui  Cristos 
înviat. Atunci morala nu mai este o listă de interziceri, ci un 
impuls interior care, cu ajutorul harului, se opune degradării 
şi păcatului, adică omului vechi: practic, se opune la tot ceea 
ce caracterizează omul separat de Cristos.

Credinciosul  creşte  deci  în  fiecare  zi  tot  mai  mult  în 
afinitatea sa cu Domnul. Legat strâns de Cristos este copleşit 
de viaţa sa, a devenit un om nou, care nu se mai identifică cu 
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apartenenţele  sale  culturale  şi  sociale.  Legătura  cu  Isus 
distruge rădăcina tuturor diferenţelor şi creştinul, cufundat în 
iubire, trăieşte în pace.

Aceasta este Biserica:  o comunitate de credincioşi  care, 
legaţi  de  iubirea  lui  Dumnezeu,  mărturisesc  lumii  această 
iubire,  şi  dacă  o  comunitate  creştină,  unită  în  Domnul, 
trăieşte această existenţă, e cufundată într-un climat de pace 
şi  bucurie,  îşi  face  datoria  de  a  ierta  permanent  şi,  în 
rugăciune,  exprimă  faţă  de  Dumnezeu  cu  recunoştinţă 
bucuria sa cea mai adâncă.

Această seninătate interioară rezistă chiar şi în mijlocul 
dificultăţilor  şi  a  durerilor  existenţei  comunitare,  fără  să 
uităm realitatea  păcatului.  De aceea  Sf.  Paul  le  recomandă 
următoarele  Colosenilor care, chiar dacă erau o comunitate 
foarte vie, nu erau fireşte încă desăvârşiţi şi lipsiţi de greşeli:

Acum însă lăsaţi-vă şi voi de toate acestea: mânie, ciudă,  
răutate, blestem, grosolănie în cuvintele voastre. Nu vă mai  
minţiţi  unii  pe  alţii,  căci  v-aţi  lepădat  de  omul  vechi,  cu  
faptele  lui,  şi  sunteţi  îmbrăcaţi  cu  cel  nou,  care  pentru  a  
ajunge  la  cunoaşterea  deplină,  se  reînnoieşte  mereu  după 
icoana Creatorului său (Col 3, 8-10).

În viaţa creştină comunitară nedesăvârşirea este un izvor 
continuu de neînţelegeri şi suferinţe care trebuie inserate în 
fiecare  zi  în  drumul  nostru  către  sfinţenie.  Efortul 
îndrumătorului  trebuie  să  fie  acela  de  a  arăta,  chiar  şi  în 
inevitabilele momente dificile care-l vor atinge pe îndrumat, 
siguranţa  fericirilor  lui  Isus,  ca  să  găsească  pacea  lui 
Dumnezeu în milostivire şi iertare.

Întrevăd mântuirea mea în spiritul fericirilor?

Calea pentru a depăşi dificultăţile care se nasc din păcatul 
fraţilor  şi  care îngreunează drumul comunităţii,  şi uneori  îl 
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fac  chiar  dureros,  este  mereu  aceea  a  umilinţei  şi  a 
milostivirii  practicate  fără  măsură.  Părinţii  deşertului  ne 
povestesc:

Un  părinte  locuia  în  chiliile  numite  Eremitice,  în  afara 
Alexandriei. Şi acest părinte era iute la mânie şi nestatornic. 
Un frate mai tânăr auzi vorbindu-se de el şi făcu un pact cu 
Dumnezeu. «Doamne - îi spuse – pentru a ispăşi tot răul pe 
care l-am făcut, merg să locuiesc cu acel părinte; mă pun în 
slujba lui şi îi satisfac nevoile».
Părintele deci îl insulta în fiecare zi ca pe un câine. Atunci 
Dumnezeu, văzând umilinţa şi răbdarea fratelui, după şase ani 
petrecuţi în supunere faţă de părinte, îi arătă în vis pe cineva 
care ducea un pergament mare din care jumătate era şters, şi 
jumătate scris. Îi arătă fratelui pergamentul şi îi spuse: «Iată, 
Domnul Dumnezeu a şters jumătate din datoria ta. Luptă şi 
pentru ceea ce a mai rămas». 
Acum,  era  un  alt  părinte,  un  părinte  spiritual  care  locuia 
alături de el, care cunoştea situaţia acelui frate şi auzea mereu 
cum părintele era neglijent şi-l tulbura pe nedrept pe frate şi 
cum acesta făcea metaniè fără însă ca părintele să se împace 
cu  el.  Şi  de  fiecare  dată  când  acest  părinte  înzestrat  cu 
discernământ  îl  întâlnea pe frate,  îl  întreba:  «Ce  faci  fiule? 
Cum a trecut  această  zi?  Deci,  am câştigat  ceva? Am mai 
şters ceva din pergament?».  Dacă, de exemplu,  din când în 
când trecea o zi în care nu era jignit, insultat sau persecutat de 
către  părinte,  seara  mergea  la  vecinul  său  şi  îi  spunea 
plângând: «Vai de mine părinte, astăzi a fost o zi rea. Nu am 
câştigat nimic, am trăit-o  în linişte».
După alţi şase ani fratele muri şi părintele spiritual asigură: 
«L-am  văzut  împreună  cu  martirii,  se  ruga  la  Dumnezeu 
pentru părinte cu mare îndrăzneală şi spunea: “Doamne, cum 
ai avut milă de mine datorită lui, la fel să ai milă şi de el în 
marea  ta  milostivire  şi  datorită  mie  slujitorul”».  Şi  după 
patruzeci de zile, Dumnezeu îl luă la sine şi pe părintele în 
locul odihnei. Iată la ce îndrăzneală ajung  cei care suportă 
suferinţa din iubire faţă de Dumnezeu (DI, n. 551).
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Perla  acestei  povestiri  este  umilinţa  tânărului  frate  şi 
dorinţa sa de a se purifica de propriile păcate, care nu numai 
că  l-au  condus  la  sfinţenie,  ci  i-au  dobândit  şi  mântuirea 
teribilului  părinte  «iute  la  mânie  şi  nestatornic».  Dacă  un 
îndrumător ar reuşi să-l conducă pe îndrumat pe această cale 
dificilă,  nu ar îndeplini  din fericire  numai slujirea sa, ci ar 
face  adevărate  promisiunile  lui  Isus  conţinute  în  fericiri. 
Blândul frate ne-a arătat cu claritate cum umilinţa, iertarea şi 
milostivirea  sunt  instrumentele  cele  mai  eficace  pentru  a 
construi  acea  comunitate  creştină  frumoasă  care  l-a 
determinat pe Sf. Paul să spună:

Mai presus  de toate  acestea  puneţi  însă dragostea:  ea  
este legătura desăvârşită. Pacea lui Cristos să domnească în 
inimile voastre; la ea aţi fost chemaţi, să fiţi un singur  Corp.  
Fiţi recunoscători! (Col 3, 14-15).

Cum înţeleg armonia trupului lui Cristos?

Virtutea  umilinţei  era  considerată  foarte  mare  printre 
Părinţii deşertului care ţineau atât la unitatea între ei, cât şi la 
eforturile ascetice pentru a ajunge la sfinţenia personală. Una 
din povestirile cele mai semnificative în această privinţă este 
următoarea:

Despre un frate care era într-o mănăstire se povesteşte că un 
alt frate care trăia cu el fură obiecte din depozitul economului 
mănăstirii, le puse într-un sac şi le depuse lângă frate; acesta 
nu ştia că era vorba de obiecte furate, ci credea că aparţineau 
acelui frate. 
După puţin timp şi-a dat seama că obiectele dispăruseră şi le 
căută în chiliile fiecărui frate. Intrat în chilia fratelui căruia îi 
fuseseră  încredinţate  obiectele,  le  căută  şi  le  găsi;  imediat 
fratele  se  aruncă la  pământ,  făcu  metanìa  şi  spuse: « Şi-a 
bătut joc de mine.  Am păcătuit,  iertaţi-mă».  Şi fratele care 
furaseră obiectele şi i le încredinţase, îl insultă pe fratele în a 
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cărui chilie au fost găsite obiectele, îl lovi peste obraz şi cerea 
să fie dat afară din mănăstire. În toate acestea fratele nu negă, 
dimpotrivă se umili în faţa lui şi spuse: «Am păcătuit, iartă-
mă». Şi fratele deveni obiect de ură din partea abatelui şi a 
tuturor fraţilor care locuiau în mănăstire. Mai ales fratele care 
furase obiectele îl ura, îl insulta în orice moment, îl numea 
hoţ  în  prezenţa  fraţilor.  Şi  după  ce  a  petrecut  doi  ani  în 
această  mănăstire  suportând  acest  dispreţ  mare,  Dumnezeu 
descoperi acest lucru părintelui Macarie din Scete şi părintele 
Macarie se duse în Egipt ca să-l vadă pe frate.
Când se apropie de mănăstire, toţi fraţii se adunară cu ramuri 
pentru a merge în întâmpinarea părintelui Macarie. (Şi fratele 
fu invitat să meargă). Şi fratele răspunse: «Nu sunt vrednic să 
iau o ramură şi să merg în întâmpinarea părintelui pentru că, 
după cum vedeţi, sunt acoperit de ruşine». Şi când fraţii ieşiră 
în întâmpinarea părintelui,  acesta îi  îmbrăţişă pe fiecare,  şi 
nevăzându-l pe frate, întrebă unde este. Fraţii i-au spus din ce 
motiv – de ruşine – nu ieşise să-l întâmpine. Şi când părintele 
Macarie auzi, zâmbi şi întră în mănăstire. Fratele veni atunci 
să-l îmbrăţişeze cu umilinţă şi făcu metanìa în faţa părintelui 
şi la fel şi Macarie făcu metanìa în faţa fratelui şi apoi s-au 
luat de mână.
Părintele  Macarie  le  spuse  fraţilor:  «Nici  eu,  nici  voi  nu 
suntem  vrednici  de  cinste  cum  e  acesta;  nu  numai  că  a 
suportat marele dispreţ, ci a luat asupra sa şi păcatul fratelui». 
Şi părintele Macarie îl trimise din nou la locul său. Iar fratele 
(care furase) se îmbrăcă cu melòte6 a lui, ieşi din mănăstire şi 
nu se mai întoarse.
Părintele  Macarie  spuse:  «Deoarece  pentru tine  dispreţul  a 
fost ca şi onoarea, sărăcia ca şi bogăţia, dauna, ca şi câştigul, 
neliniştea ca şi bucuria, lucrurile cărnii ca şi lucrurile străine, 
tu  nu  vei  muri,  ci  vei  trăi.  Ai  grijă  de  conştiinţa  ta  cu 
aproapele tău şi stai departe de cel  mândru» (UM, 46).

6 Melòte: manta din piele de berbec pe care eremitul o folosea pentru 
dormit, sau pentru acoperit. Sf. Atanasie, care fusese călugăr înainte 
de a fi episcop, îşi punea melòte sub veşmintele pontificale.
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În  faţa  comportamentului  fratelui  acuzat  pe  nedrept, 
inima noastră tremură, pentru că nu simte că posedă o iertare 
atât de eroică;  dar aceste previziuni sunt în general greşite, 
pentru simplul motiv că milostivirea este rodul harului şi nu 
se naşte din forţele noastre. Totuşi e clar că umilinţa fratelui 
era terenul fecund pe care se baza iertarea; pe lângă aceasta 
dorinţa sa de a nu tulbura comuniunea în mănăstire era mai 
mare decât dorinţa sa legitimă de dreptate. Unitatea trupului 
lui  Cristos  era  deci  un  bine  care  trebuia  salvat  şi  era  mai 
important decât propriile umiliri devastatoare. 

Cât sunt de dispus să am simţămintele lui Isus?

Să iei asupra ta păcatul celorlalţi e cu siguranţă un lucru 
atât de cutremurător, încât ne determină să reflectăm mai bine 
asupra conceputului mântuirii prin sacrificiului lui Isus. Isaia 
spune:

…a  luat  asupra  Sa  durerile  noastre  şi  cu  suferinţele  
noastre s-a împovărat… El a fost străpuns pentru păcatele  
noastre  şi  zdrobit  pentru  fărădelegile  noastre.  El  a  fost  
pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile lui noi toţi  
ne-am  vindecat.  …Domnul  a  făcut  să  cadă  asupra  Lui  
fărădelegile noastre ale tuturor. Chinuit a fost, dar s-a supus  
şi nu şi-a deschis gura sa; ca un miel spre junghiere s-a dus  
şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu şi-a 
deschis  gura  sa.  Întru  smerenia  Lui  judecata  Lui  s-a  
ridicat… Pentru fărădelegile poporului meu a fost adus spre  
moarte (Is 52, 4-8).

Fratele acuzat pe nedrept avea aceeaşi inimă ca a lui Isus 
şi asculta invitaţia lui Paul:  Nutriţi în voi acelaşi simţământ  
care era în Cristos Isus (Fp 2, 5).

Dar dacă vrem să fim discipolii lui adevăraţi, până la a ne 
urî  viaţa (cf  Lc 14,  26),  trebuie  să  parcurgem  într-un  fel 
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această cale strâmtă. În acest moment îndrumătorul trebuie să 
îndeplinească una din cele mai dificile îndatoriri  ale slujirii 
sale şi are nevoie de mult har şi rugăciune, pentru că a arăta 
lucrarea  Duhului  în  aceste  situaţii  grele  este,  obiectiv 
vorbind, o datorie istovitoare.  Însă Duhul lucrează pentru a 
întipări chipul lui Cristos în inima îndrumatului. Atenţie, însă, 
să nu distrugem, în loc să construim.

Sf.  Iganţiu  de Loyola  ne indică  un drum drept şi  sigur 
pentru  a  obţine  harurile  de  care  îndrumătorul  spiritual  are 
nevoie: a căuta mereu, în mod activ, prezenţa lui Dumnezeu:

A-l  căuta  înainte  de  toate  pe  Domnul,  adică  darurile  sale 
sfinte: o iluminare, sau lacrimile:

1. pentru propriile păcate sau pentru cele ale celorlalţi;
2. pentru misterele lui Cristos Domnul nostru în viaţa de 

pe pământ şi în cea de dincolo;
3. pentru considerarea sau iubirea persoanelor divine.

Şi aceste lacrimi au cu atât mai mare valoare, cu cât provin 
din  gânduri  şi  consideraţii  mai  elevate.  Şi  dacă  în  sine  al 
treilea punct ar fi mai desăvârşit decât al doilea şi cel dintâi, 
pentru orice individ va fi mai bun acela în care Domnul nostru 
se dăruieşte mai mult prin darurile sale sfinte şi harurile sale 
spirituale. El vede şi  ştie ce e mai  bine şi  ştiind totul,  arată 
drumul  care  trebuie  urmat.  Între  timp  ne  ajută  mult  să-l 
căutăm; suntem susţinuţi de harul său divin, care ne face să 
experimentăm multe moduri pentru a sosi şi a merge pe acel 
drum «care  este  cel  mai  clar»,  mai  fericit  în  această  viaţă, 
orientat şi orânduit vieţii veşnice, pentru că suntem uniţi cu 
darurile sale “sfinte” (OeG, p. 336).

A-l căuta mereu pe Dumnezeu, darurile sale, prezenţa sa, 
cuvântul său şi voinţa sa, este munca zilnică a sufletului care 
merge  spre  Dumnezeu;  dar  drumul  de  parcurs  este  mereu 
iubirea. Scrie Cassian:

Darurile  sunt  înmulţite  conform  necesităţilor  şi  pentru  un 
timp  limitat:  când  se  va  încheia  timpul  prezent,  ele  vor 
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dispărea; iubirea în schimb nu va fi niciodată mai mică. Ea 
lucrează în folosul nostru, nu numai în această lume, ci şi în 
veşnicie. Când vom lăsa lucrurile necesităţii corporale, ea va 
dura încă, făcută mai eficace şi desăvârşită pentru că, pusă în 
repararea  oricărei  corupţii  posibile,  e  unită  veşnic  cu 
Dumnezeu într-o flacără mai vie şi mai intimă (CS, I, XI, p. 
69).
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XXVIII
«V-am dat un exemplu»

(In 13, 15)

…Isus cum ştia că toate le-a dat în mâinile sale şi că de 
la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu se duce, se scoală de la  
masă, dezbracă mantaua, ia un ştergar şi se încinge. Apoi  
toarnă  apă  într-un  lighean  şi  începe  să  spele  picioarele  
discipolilor  săi  şi  să  le  şteargă  cu  ştergarul  cu  care  era 
încins. Aşa ajunge la Simon Petru: dar acesta îi zice: «Tu, 
Doamne,  să-mi  speli  mie  picioarele?»  Isus  îi  răspunse:  
«Ceea ce fac eu,  tu  nu înţelegi  acum, dar  vei  înţelege  pe  
urmă.» Petru îi zice: «În veci nu-mi vei spăla picioarele!»  
Isus îi  răspunse: «Dacă nu te  spăl,  nu ai parte de mine.»  
Atunci Simon Petru îi zice: «Doamne, nu numai picioarele, ci  
şi mâinile şi capul!» Isus îi zice: «Cine s-a scăldat nu are  
nevoie să se spele, ci este curat în întregime. Şi voi sunteţi  
curaţi, dar nu toţi.» Căci îl ştia pe cel ce avea să-l vândă; de  
aceea zise: «Nu toţi sunteţi curaţi.»

Apoi, după ce le spălă picioarele, îşi luă hainele, se aşeză 
din nou la masă şi le zise: «Vă daţi voi seama de ceea ce v-
am făcut? Voi mă chemaţi Învăţător şi Domn, şi pe drept o  
spuneţi,  căci sunt. Dacă eu dar v-am spălat picioarele,  eu  
Domnul şi Învăţătorul, şi voi trebuie să vă spălaţi unii altora  
picioarele. V-am dat un exemplu, ca şi voi să faceţi precum  
v-am făcut eu vouă. Adevărat, adevărat că spun: servitorul  
nu este mai mare decât stăpânul său, nici trimisul mai mare  
decât cel trimis. Dacă le ştiţi acestea, ferice de voi dacă le  
faceţi» (In 13, 3-17).

Pot să fug de legea lui Cristos?

Paştele – marea sărbătoare ebraică care aminteşte trecerea 
lui Dumnezeu care vine să-l salveze pe poporul său – e foarte 
aproape, mai lipsesc doar câteva zile. Chiar în acelaşi timp a 
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aceastei sărbători Isus, prin moartea sa iminentă, ne deschide 
tuturor adevărata trecere la Tatăl.  Evanghelistul începe deci 
povestirea sa, subliniind foarte clar iubirea supremă a lui Isus, 
care dă un sens deplin la toată opera sa de mântuire:

Înainte de sărbătoarea Paştilor, cum Isus ştia că i-a venit  
ceasul să treacă din această lume la Tatăl, şi cum îi iubea pe  
ai săi care erau în această lume, i-a iubit până la capăt  (In 
13, 1).

Cu toate acestea trebuie să ştim că în această Evanghelie 
evenimentul  instituirii  Euharistiei  nu  ne  este  povestită;  nu 
vom putea şti niciodată exact cauza acestei lipse, totuşi e clar 
tuturor că acest moment de rămas bun conţine în Ioan acelaşi 
spirit de la ultima Cină. Isus, spălând picioarele discipolilor 
săi, împlineşte gratuit gestul unui sclav: iubirea l-a făcut să 
devină cu adevărat slujitorul prietenilor săi.

Acceptarea  acestei  iubiri  înseamnă  multe  lucruri:  a  fi 
purificaţi, a avea parte cu el, a găsi fericirea; înseamnă şi a o 
trăi, adică a-l imita pe Cristos în fraţii noştri. Ioan ne spune în 
Prima sa Scrisoare:

Noi  după  aceasta  am cunoscut  iubirea,  că  el  şi-a  dat  
viaţa pentru noi.  Tot astfel  şi noi trebuie să ne dăm viaţa  
pentru fraţii noştri (1In 3, 16).

Iată  secretul  unei  comunităţi  creştine  autentice.  Când 
Paul scrie Galatenilor: Duceţi poverile unii altora, astfel veţi  
împlini legea lui Cristos  (Gal 6, 2), nu spune altceva decât, 
cu alte cuvinte, ceea ce a afirmat Ioan. Numai cel îndrumat 
care se pune în poziţia de a voi să-şi dea propria viaţă pentru 
fraţi, dorind să pună în practică ceea ce spune Scriptura, va 
putea  înţelege  atunci  de  ce  Isus  a  spus:  «V-am  dat  un 
exemplu ca şi voi să faceţi ceea ce v-am făcut eu vouă» (In 
13, 15).
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Unul din punctele centrale ale vieţii creştine e cuprins în 
cuvintele Sf. Ioan şi ale Sf. Paul; cu siguranţă acesta din urmă 
ne dă şi motivul  mai  urgent:  …astfel  veţi  împlini  legea lui  
Cristos.

Care sunt caracteristicile slujirii mele?

Spălarea  picioarelor  pe  care  Isus  o  înfăptuieşte  este 
aproape ca un sacrament  pentru toţi  creştinii.  Este  una din 
acţiunile  sale,  pe  care  el  ne  cere  s-o  repetăm  pentru  a-şi 
revărsa  iubirea  sa.  Din  acest  punct  de  vedere  spălarea 
picioarelor rezultă deci ca un “mister” al vieţii lui Isus, care 
devine un “mister” de viaţă nouă pentru orice îndrumat care 
crede, fără îndoială, în el şi în harul său.

Catehismul Bisericii Catolice explică: «Evangheliile sunt 
scrise de oameni care au fost printre primii care au crezut şi 
care  vor  să  împărtăşească  şi  altora  credinţa.  După  ce  au 
cunoscut în credinţă cine este Isus, au putut vedea şi arăta şi 
altora urmele misterului lui în toată viaţa lui pământească. De 
la scutecele naşterii lui şi până la oţetul pătimirii şi la giulgiul 
Învierii,  totul  în viaţa  lui  Isus este  semn al  misterului  său. 
Prin gesturile, minunile, cuvintele sale, a fost revelat că “în el 
locuieşte  în  trup  toată  plinătatea  dumnezeirii”  (Col 2,  9). 
Firea  sa  omenească  apare  astfel  ca   “sacramentul”,  adică 
semnul  şi  instrumentul  dumnezeirii  sale  şi  al  mântuirii  pe 
care o aduce El: ceea ce era vizibil în viaţa sa pământească 
duce  la  misterul  invizibil  al  filiaţiunii  sale  divine  şi  al 
misiunii sale răscumpărătoare» (n. 515).

Intrarea în acest “mister” ne pune în contact direct cu Isus 
şi  cu  iubirea  sa.  Atitudinea  interioară,  în  inima 
îndrumătorului, trebuie să fie deci aceea a lui Isus care

…se scoală de la masă, dezbracă mantaua, ia un ştergar  
şi se încinge. Apoi toarnă apă într-un lighean şi începe să  
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spele picioarele discipolilor săi şi să le şteargă cu ştergarul  
cu care era încins (In 13, 4-5).

Această  atitudine  de  adevărată  slujire  e  impregnată 
desigur de iubirea gingaşă şi înţelegătoare a lui Isus şi aduce 
cu sine caracteristicile profunde ale aceleiaşi prietenii pe care 
le avea faţă de cei Doisprezece.

Deci, îndrumătorul slujeşte, dar vine şi în întâmpinarea 
nevoilor celui îndrumat; nu rămâne în aşteptarea unei cereri, 
ci caută să o anticipeze. Când slujirea poartă în sine seminţe 
ale unei asemenea iubiri şi exerciţiul său zilnic, răsplata lui 
Dumnezeu este cu siguranţă foarte mare. Părinţii deşertului 
povestesc:

Un pustnic avea în supunere un alt pustnic care locuia într-o 
chilie la zece mile distanţă. Gândul său îi spuse: «Cheamă-l pe 
frate ca să vină să ia pâinea». Dar apoi se gândi: «Trebuie să 
impun fratelui un efort de zece mile pentru pâine? Voi merge 
să i-o duc eu». Luă pâinea şi se îndreptă spre chilia fratelui.
Pe drum, se împiedică într-o piatră, se lovi la un picior şi îi 
curse mult sânge. Începu să ţipe de durere şi imediat îi apăru 
un înger care îi spuse: «De ce plângi?». Şi acela, arătându-i 
lovitura,  îi  răspunse:  «Pentru  asta  plâng».   Îngerul  îi  spuse: 
«Nu  plânge  pentru  asta;  paşii  pe  care  i-ai  făcut  din  iubire 
pentru Domnul sunt toţi număraţi (cf  Ps 56, 9), şi-ţi vor da o 
mare  răsplată  în  faţa  lui  Dumnezeu».  Atunci  ascetul  aduse 
mulţumire lui Dumnezeu şi reluă drumul plin de bucurie; ajuns 
la frate, îi aduse pâinile şi îi povesti bunătatea lui Dumnezeu 
faţă de ei, deci îi dădu pâinile şi se întoarse înapoi.
În ziua următoare luă din nou pâinile şi se porni la drum spre 
un alt călugăr. Dar se întâmplă că acel călugăr venea la el şi se 
întâlniră  pe drum.  Şi  cel  ce  mergea  spuse celui  care  venea: 
«Aveam o comoară şi tu ai vrut să mi-o iei». Celălalt îi spuse: 
«Poarta cea strâmtă (cf  Mt 7, 13) te va lăsa să treci numai pe 
tine? Lasă-mă să intru cu tine!». Şi pe neaşteptate, în timp ce 
stăteau de vorbă, le apăru un înger al  Domnului  care spuse: 
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«Disputa voastră s-a înălţat la Dumnezeu ca parfumul cu miros 
plăcut (cf Fp 4, 18)» (DI, n. 441).

Trăiesc orice slujire cu dăruire şi angajare?

Când Isus spălă picioarele discipolilor săi, le ceru:

Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat vouă  
picioarele,  şi voi sunteţi  datori  ca să vă spălaţi  picioarele  
unii altora (In 13, 14),

şi prin asta le cerea tuturor, dar în acest caz îndrumătorului, o 
slujire “poruncită”, deci care trebuie să fie îndeplinită. Dar de 
ce a ales Isus spălarea picioarelor drept mijloc de a putea să-
şi comunice iubirea?

În  acel  timp,  în  Palestina,  picioarele  erau  considerate 
partea cea mai urâtă a corpului, acea parte pe care nimeni nu 
ar  fi  vrut  să  o  atingă  ceilalţi.  Picioarele  erau  considerate 
contaminate  şi  murdare  nu  pentru  că  adunau  praful  şi 
pământul, ci pentru că orice persoană ar fi putut să calce pe 
unde  călcase  un  lepros.  Înainte  de  a  intra  într-o  casă, 
oaspetele  evreu  îşi  spăla  picioarele  nu  numai  pentru  a  le 
curăţa, ci şi în semn de respect faţă de gazdă, pentru a evita să 
ducă în locuinţă toate lucrurile murdare pe care le adunase de 
pe stradă. De aceea spălarea picioarelor celuilalt era un gest 
de mare iubire şi respect.

Simon Petru ar fi putut să spele şi picioarele lui Isus ca 
semn  special  de  respect,  pentru  că  Isus  era  un  rabbi şi  o 
persoană specială. Spălarea picioarelor unei persoane era în 
genere  ca  şi  cum i-ai  spune:  «Voi  face  orice  pentru  tine, 
pentru  că  aşa  de mare  este  respectul  pe  care-l  am faţă  de 
tine».

A te lăsa îngrijit de un îndrumător, care are inima plină de 
compasiunea lui Cristos, este şi un fapt salvific şi terapeutic 
pentru îndrumatul  care,  din cauza propriei  umilinţe  în a se 
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lăsa slujit,  primeşte din abundenţă iubirea însăşi a lui Isus. 
Consecinţa este clară: o convertire bucuroasă şi progresivă, şi 
o constantă vindecare de traumele afective pe care viaţa le-a 
produs în el. Povestesc Părinţii deşertului:

Un tânăr care dorea să părăsească lumea plecă în deşert. Zări 
un turn,  mai  degrabă o chilie ridicată în formă de turn. Îşi 
spuse: «Voi sluji până voi muri pe cel pe care-l voi găsi în 
acel turn». Alergă să ciocănească. Ieşi un călugăr bătrân şi îi 
spuse:  «Ce  vrei?».  Răspunse:  «Vin  să-ţi  cer  o  faptă  de 
caritate».  Părintele  îl  primi,  îl  puse  să  se  odihnească  şi  îi 
spuse: «Nu ai nimic de făcut în altă parte?». «Nu – răspunse 
tânărul – şi vreau să rămân aici». La aceste cuvinte călugărul 
îl dădu afară (deoarece căzuse în necurăţie şi avea cu sine o 
femeie). Spuse deci fratelui: «Dacă vrei să progresezi, mergi 
într-o  mănăstire,  pentru  că  aici  cu  mine  este  o  femeie». 
Tânărul îi zise: «Indiferent că e mama ta sau sora ta, nu vreau 
să ştiu: vă voi sluji până la moarte».
După  mult  timp,  întrucât  fratele  slujea  în  toate  fără  să 
comenteze,  călugărul  şi  femeia  îşi  spuseră  între  ei:  «Nu 
ajunge greutatea păcatului nostru, va trebui să mai răspundem 
şi de acest suflet? Să plecăm din aceste locuri şi să-i lăsăm 
chilia».  Luară  atunci  cu  sine  tot  ce  au  putut  şi-i  spuseră 
fratelui: «Noi mergem să dezlegăm un vot, tu rămâi să ai grijă 
de chilie». Dar îndată ce plecară, fratele înţelese  intenţia lor 
şi se porni în urma lor. Văzându-l că soseşte, se tulburară şi 
spuseră: «Până când ne vei condamna? Ai chilie, rămâi acolo 
şi  veghează asupra ta însuţi».  Tânărul spuse: «Nu am venit 
pentru chilie, ci pentru a vă sluji până la moarte». La aceste 
cuvinte ei fură mişcaţi de milă şi se hotărâră să se întoarcă la 
Dumnezeu. Femeia plecă atunci într-o mănăstire şi bătrânul 
se  întoarse  în  chilia  lui.  Astfel,  datorită  răbdării  fratelui, 
amândoi s-au mântuit (DeF, pp. 256-257).

Nu numai răbdarea a  acţionat  în  inima tânărului,  ci  şi 
perseverenţa în credinţa faţă de ceea ce el a simţit  ca fiind 
propria vocaţie şi slujire. Când cei doi îl dau afară din chilie, 
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el răspunde: «Nu am venit pentru chilie, ci pentru a vă sluji 
până  la  moarte».  O slujire  pentru  împărăţia  lui  Dumnezeu 
trebuie făcută mereu cu această angajare totală: numai atunci 
roadele sale vor fi cu adevărat mari.

În ce slujire “îmi dau viaţa”?

Când  cel  îndrumat  permite  ca  îndrumătorul  să  aibă  cu 
adevărat grijă de el, încredinţează Domnului acea parte din el 
însuşi de care îi este ruşine cel  mai mult  şi lasă ca iubirea 
însăşi a lui Isus să-l purifice şi să-l reînnoiască prin acţiunea 
afectuoasă  şi  prietenească  a  îndrumătorului.  De  aceea  o 
adevărată  îndrumare  spirituală  seamănă  cu  spălarea 
picioarelor în care se dă şi se primeşte iubirea lui Cristos.

Dacă  îndrumarea  spirituală  se  desfăşoară  aşa,  adică 
îndrumătorul ia asupra sa dorinţa de iubire pe care o avea Isus 
şi discipolul acceptă să intre în personajul lui Petru, atunci 
acesta  din  urmă  va  descoperi  cât  de  adânc  l-a  iertat  cu 
adevărat  Domnul.  Ispăşirea propriilor  păcate  nu derivă atât 
din a recunoaşte ce rău am făcut, ci din a ne da seama cât de 
mult suntem iubiţi. 

Cheia  înţelegerii  în  toate  lucrurile  lui  Dumnezeu  este 
iubirea  şi  în  îndrumarea  spirituală  iubirea  este  totul: 
începutul, forţa, stilul şi sfârşitul. De aceea efortul şi sarcina 
cea  mai  importantă  a  îndrumătorului  este  de  a  căuta  să 
devină,  în acţiuni,  în gesturi şi în cuvinte,  o imagine vie a 
iubirii lui Isus pentru cel pe care-l îndrumă; acest lucru poate 
fi şi costisitor, dar roadele îndrumării vor fi foarte fecunde. 
Acest proces nu e mereu plăcut, dar îndrumătorul ştie – cum 
spune Sf. Paul – că  iubirea lui Cristos ne împinge  (2Cor 5, 
14).

De aceea îşi “dă viaţa” în slujirea sa:

Un părinte a spus: «Dacă cineva îţi cere un lucru şi tu trebuie 
să faci violenţă ca să i-l dai, încearcă să pui voinţa ta în acel 
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dar,  cum stă scris:  dacă te sileşte cineva la un drum de o  
milă, fă cu el două (Mt 5, 41). Asta înseamnă: dacă cineva îţi 
cere un lucru, dă-i-l cu sufletul şi cu spiritul» (D, n. 345, p. 
312).

Ceea  ce  trebuie  să  se  înţeleagă  într-o  slujire  de 
îndrumare spirituală, atât din partea celui îndrumat, cât şi din 
partea  îndrumătorului,  este  explicat  foarte  bine  de  Ioan: 
spălarea picioarelor avu loc pentru că Isus, …cum îi iubea pe 
ai săi care erau în această lume, i-a iubit până la capăt (In 
13, 1).

De  aceea  fiecăruia,  îndrumat  sau  îndrumător,  Isus  îi 
spune: «Dacă le ştiţi acestea, ferice de voi dacă le faceţi» (In 
13, 17). 
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XXIX
«… Spiritul lui Isus nu-i lăsă»

(Fap 16, 7)

Astfel Bisericile se întăreau în credinţă şi zi de zi sporeau 
la  număr.  Apoi  străbătură  Frigia  şi  ţinutul  Galatiei,  
deoarece Spiritul Sfânt i-a oprit să predice Cuvântul în  Asia.  
Când  ajunseră  prin  părţile  Misiei,  încercară  să  intre  în  
Bitinia,  dar  Spiritul  lui  Isus  nu-i  lăsă.  Trecând  atunci  pe  
lângă Misia, coborâră spre Troas. Într-o noapte Paul avu o  
vedenie:  un  Macedonean  stătea  şi-l  ruga  «Treci  în  
Macedonia  şi  vino-ne  în  ajutor!»  Îndată  ce  avu  această  
vedenie,  noi  căutarăm  numaidecât  să  plecăm  spre  
Macedonia,  înţelegând  că  Dumnezeu  ne  cheamă  să  le  
predicăm Evanghelia.

De  la  Troas  ne-am îmbarcat  şi  am  plecat  direct  spre  
Samotrace, iar a doua zi spre Neapolis, şi de acolo la Filipi,  
o colonie care este oraşul principal  din această regiune a 
Macedoniei. În acest oraş am rămas câteva zile. Sâmbătă am 
ieşit în afară oraşului, lângă un râu, unde bănuiam că este  
un loc de rugăciune. Ne-am aşezat şi ne-am adresat femeilor  
care  se  adunaseră.  O femeie  numită  Lidia,  vânzătoare  de  
purpură din oraşul Tiatria, adoratoare a lui Dumnezeu, ne 
asculta. Acesteia Domnul i-a deschis inima, să ia aminte la  
cuvintele lui Paul. După ce a primit botezul, ea şi familia ei,  
ne-a invitat zicând: «Dacă socotiţi că sunt o credincioasă a  
Domnului, veniţi şi staţi în casa mea.» Şi ne-a silit  (Fap 16, 
5-15).

Sunt convins că sunt mântuit “prin har”?

Viaţa  tinerei  Biserici  este  foarte  vivace;  comunităţile 
creştine  izvorăsc  pretutindeni  şi  au  convertiţi  de  origine 
iudaică  şi  păgână.  Fireşte  apar  probleme  şi  conflicte:  pot 
iudeii să frecventeze casele celorlalţi şi să stea la masă cu ei, 
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dacă  pun  în  practică  prescripţiile  alimentare  sacre? 
Dificultatea  este  foarte  mare,  deoarece  comunităţile  se 
întâlnesc în case şi celebrează Euharistia în timpul unei cine. 

Pe lângă asta, poţi să intri în poporul lui Dumnezeu şi să 
te mântuieşti fără să fii circumscris? Circumcizia nu era oare 
semnul  Alianţei?  Poţi  să  aparţii  poporului  lui  Dumnezeu, 
respectând mai  puţin Legea,  care  este centrul  revelaţiei  lui 
Isus? După cum se vede problemele erau foarte multe: cum 
se puteau rezolva?

Cu  convertirea  lui  Corneliu  a  fost  acceptată 
evanghelizarea  păgânilor,  dar  această  primire,  în  loc  să 
simplifice  lucrurile,  le-a complicat.  S-a pus problema:  care 
trebuia să fie în interiorul Bisericii poziţia convertiţilor de la 
păgânism;  până  în  acel  moment  comunitatea  creştină  era 
formată numai din credincioşi de origine iudaică.

Sub  călăuzirea  Duhului,  Biserica  înţelege  că  însăşi 
existenţa sa este determinată de unirea într-o singură credinţă 
a  evreilor  şi  a păgânilor.  Această  unire  trebuie  să exprime 
realitatea  mântuirii  în  Isus  Cristos  până  la  punctul  în  care 
evreii  şi  păgânii  pot  să  stea  la  aceeaşi  masă  şi  să  frângă 
aceeaşi  pâine.  Euharistia  era  centrul  controversei,  dar  şi 
punctul forte al unităţii; astfel se adresa Sf. Paul Corintenilor:

Vă spun ca unor oameni cuminţi. Judecaţi voi înşivă ceea  
ce  spun.  Nu  este  oare  potirul  binecuvântat,  pe  care-l  
binecuvântăm, împărtăşirea cu sângele lui Cristos? Pâinea  
ce o rupem, nu este oare împărtăşirea cu corpul lui Cristos?  
Deoarece una este pâinea, noi toţi  suntem un singur corp,  
căci toţi suntem părtaşi la această singură pâine  (1Cor 10, 
15-17).

Pentru a rezolva conflictele a fost convocat conciliul din 
Ierusalim în care Petru, vorbind de întâlnirea cu Corneliu şi 
de convertirea lui neaşteptată, care a avut loc sub stăpânirea 
minunată a Duhului Sfânt, afirmă acest mare adevăr:
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«Fraţilor, voi ştiţi că din primele zile Dumnezeu m-a ales  
printre  voi,  ca  păgânii  să  audă  prin  gura  mea  cuvântul  
Evangheliei  şi  să  creadă.  Iar  Dumnezeu,  care  cunoaşte  
inimile, a dat mărturie pentru ei, dându-le Spiritul Sfânt, la  
fel ca şi nouă, şi nu a făcut nici o deosebire între noi şi ei,  
căci le-a curăţit inimile prin credinţă. De ce îl ispitiţi dar pe 
Dumnezeu, voind să puneţi pe grumazul discipolilor un jug  
pe care nici părinţii noştri, nici noi n-am fost în stare să-l  
purtăm? Prin harul Domnului Isus doar credem că suntem  
mântuiţi, tot aşa ca şi ei» (Fap 15, 7-11).

Caut călăuzirea Duhului?

E clar  că  teologia  exprimată  de  Sf.  Petru  se  naşte  din 
semnele  indiscutabile  ale  Duhului  Sfânt,  văzute,  fie  prin 
viziunile primite, fie în Corneliu şi în familia sa. Mai înainte 
Petru trebuise deja să se apere în faţa a lor săi de acuzarea că 
a botezat păgâni şi argumentarea lui a fost aceeaşi: asta era 
voinţa lui Dumnezeu. După ce a povestit viziunea cu pânza 
albă care cobora din ceruri, în timp ce stătea în rugăciune la 
Giaffa, adăugă:

«Şi iată,  în acelaşi  moment, dinaintea casei în care ne 
aflam  au  ajuns  trei  oameni,  trimişi  la  mine  din  Cezarea.  
Spiritul mi-a zis să merg cu ei fără a sta pe gânduri. Cu mine  
au venit şi aceşti şase fraţi. Şi am intrat în casa omului. El  
ne-a povestit cum a văzut îngerul stând în casa lui şi zicând:  
“Trimite la Iope şi cheamă-l pe Simon, zis Petru; el îţi  va  
spune  lucruri  prin  care  vei  fi  mântuit,  tu  şi  întreaga  ta  
familie”. Când am început să vorbesc, Spiritul Sfânt a căzut  
asupra lor, ca şi asupra noastră, la început. Atunci mi-am 
adus aminte de cuvintele spuse de Domnul: “Ioan a botezat  
cu  apă,  voi  însă  veţi  fi  botezaţi  cu  Spirit  Sfânt”.  Dacă  
Dumnezeu, aşadar, le-a dat acelaşi dar ca şi nouă, care am 
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crezut  în  Domnul  Isus  Cristos,  cine  eram  eu,  să  mă  pot  
împotrivi lui Dumnezeu?» (Fap 11, 11-17).

Numeroasele referinţe la Duhul Sfânt făcute de apostol 
ne arată foarte clar care a fost importanţa acordată urmăririi 
semnelor Duhului Sfânt în acţiunea primilor creştini şi cât de 
atenţi au fost ei la aceste urme pentru a fi mereu conduşi de 
el. 

Sunt docil la “corecturile” făcute de Duh?

Apostolul Paul, după conciliul din Ierusalim, pleacă într-o 
călătorie pastorală – cunoscută de obicei ca a doua călătorie  
misionară a sa – pentru a transmite tinerei Biserici din Asia 
Mică deciziile  Conciliului  şi  pentru a încuraja  dezvoltarea. 
Din principiu  Sf.  Paul  se  opune circumciziei  creştinilor  de 
origine neiudaică, adică a acelora care erau păgâni. În timpul 
acestei călătorii, însă, Duhul Sfânt intervine misterios pentru 
a-l face să decidă ce direcţie trebuia să ia misiunea:

Apoi  străbătură  Frigia  şi  ţinutul  Galatiei,  deoarece 
Spiritul Sfânt  i-a oprit să predice Cuvântul în Asia. Când  
ajunseră prin părţile Misiei, încercară să intre în Bitinia, dar  
Spiritul  lui  Isus nu-i  lăsă.  Trecând atunci  pe lângă Misia,  
coborâră spre Troas (Fap 16, 6-8).

Întreaga  carte  a  faptelor  este  scrisă  în  această 
perspectivă:  toată  răspândirea  Evangheliei  e  condusă  de 
Duhul Sfânt. Acest pasaj e foarte important pentru noi, pentru 
că ne arată că oameni de mare valoare şi credinţă, precum Sf. 
Paul şi însoţitorii săi, Luca şi Timotei, au trăit constant sub 
călăuzirea Duhului în toate acţiunile lor.

Totuşi,  acest  pasaj  evidenţiază foarte  bine că Duhul nu 
era  în  acţiune  numai  pentru  “a  sugera”,  ci  şi  pentru  “a 
interzice”. În cazuri asemănătoare, însă, adesea apar conflicte 
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între îndrumat şi îndrumător, dacă acesta din urmă a devenit 
un  transmiţător  al  voinţei  lui  Dumnezeu.  Pentru  a  evita 
ciocnirile e necesar ca amândoi să fie disponibili să renunţe la 
propria voinţă, ca să se afirme cea divină. Doroteo de Gaza 
afirmă:

De aceea spunea părintele Poemen: «Voinţa e un zid de bronz 
care se pune între om şi Dumnezeu». Vedeţi sensul zicalei. Şi 
mai adăugă: «Este o piatră care respinge», ca şi cum ai spune: 
care  se  opune,  care  se  ciocneşte  cu  voinţa  lui  Dumnezeu. 
Dacă deci omul o lasă de o parte, poate spune şi el: Că tu pe 
poporul  cel  smerit  îl  vei  mântui,  şi  ochii  mândrilor  îi  vei  
smeri.  Că tu  vei  aprinde  făclia  mea,  Doamne,  Dumnezeul  
meu, vei lumina întunericul meu (cf Ps 17, 30-31). E spus în 
mod minunat.
Întrevedem calea lui Dumnezeu, care nu are nici un defect, 
când  lăsăm de  o  parte  voinţa  proprie;  când  în  schimb  ne 
lăsăm  convinşi  de  propria  voinţă,  nu  vedem  calea  lui 
Dumnezeu  lipsită  de  defecte,  iar  dacă  cineva aude  că  i  se 
atrage atenţia,  imediat  acuză,  dispreţuieşte,  fuge,  se  opune. 
Cum poate să tolereze cineva sau să asculte de un sfat al unei 
persoane care e ataşată de propria voinţă?
Deci părintele vorbeşte şi de aroganţă: «Dacă apoi cu voinţa 
colaborează şi prezumţia că are dreptate, nu este bine pentru 
om».  Vai,  ce  coerenţă  au  cuvintele  sfinţilor!  Este  chiar 
moartea, când prezumţia  de a avea dreptate se combină cu 
voinţa; un mare pericol, o mare frică. Atunci nefericitul cade 
total: cine reuşeşte să-l convingă să creadă că un alt om ştie 
mai bine decât el ceea ce-i face bine? Atunci se abandonează 
complet în urmarea propriului raţionament şi astfel duşmanul 
îl  face să cadă cum vrea.  De aceea s-a spus:  “Celui  ce se  
pune chezaş pentru un străin îi merge rău; cel ce nu se pune  
chezaş  stă  la  adăpost” (cf  Prov 11,  15,  versiunea  LXX) 
(Doroteo di Gaza, CP, XXI, p. 107-108).

Nici  un  îndrumat  nu  poate  exclude  faptul  că  Duhul 
Sfânt,  chiar  prin  gura  îndrumătorului  său,  poate  interveni 
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pentru a împiedica ceva în viaţa sa sau în proiectele sale, dar 
ceea ce contează  este  că inima celui  îndrumat  este  atât  de 
împăcată, încât orice s-ar întâmpla, acest eveniment este un 
moment  de abandonare  în  voinţa  lui  Dumnezeu  şi  rămâne 
într-o  viaţă  senină  şi  într-o  relaţie  foarte  prietenească  cu 
îndrumătorul său.

Trăiesc în supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu?

Să  vedem  acum  care  a  fost  comportamentul  Sfântului 
Paul  şi  al  însoţitorilor  săi  de  călătorie,  Luca  şi  Timotei. 
Pentru  a  înţelege  bine  comportamentul  lor  este  foarte 
important să ne oprim imediat atenţia asupra faptului că erau 
trei: o “comunitate”. Este, prin excelenţă, locul potrivit pentru 
a  discerne  voinţa  lui  Dumnezeu.  Reluăm  povestirea  din 
Fapte:

Într-o noapte Paul avu o vedenie: un macedonean stătea 
şi-l ruga: “Treci în Macedonia şi vino-ne în ajutor!” Îndată  
ce avu această vedenie, noi căutarăm numaidecât să plecăm 
spre Macedonia, înţelegând că Dumnezeu ne cheamă să le  
predicăm Evanghelia (Fap 16, 9-10).

Firul  conducător  al  acestui  discernământ  comunitar  e 
arătat chiar aici: Paul are o viziune, dar Luca scrie:

…Îndată  ce  avu  această  vedenie,  noi  căutarăm 
numaidecât  să  plecăm  spre  Macedonia,  înţelegând  că 
Dumnezeu ne cheamă să le predicăm Evanghelia.

Această trecere de la persoana a treia singular la  prima 
plural,  este  semnul  unui  discernământ  comun,  de  aceea 
pleacă  imediat  toţi,  convinşi  că  chemarea  lui  Dumnezeu 
consta în predicarea Evangheliei în Macedonia.

239



Îi cer lui Dumnezeu să fiu disponibil faţă de voinţ sa?

Pentru  a  şterge  orice  iluzie,  trebuie  să  înţelegem  că 
împlinirea voinţei lui Dumnezeu este ceva foarte dificil, şi cu 
toate acestea este absolut necesară mântuirii noastre. Isus ne-
a spus:

«Nu oricine  îmi  zice:  “Doamne!Doamne!”  va  intra  în  
Împărăţia Cerurilor, ci acela care face voinţa Tatălui meu  
din ceruri» (Mt 7, 21).

Dar pentru a face voinţa lui Dumnezeu trebuie să renunţi 
mai întâi la a ta; sau mai exact trebuie s-o elimini. Părinţii 
povestesc:

Un părinte povestea:  «Odată părinţii  se adunară în vederea 
ajutorului spiritual. Unul dintre ei se ridică, luă pernuţa care 
era pe scaunul său, o puse pe umeri, o ţinu între mâini, stătu 
în picioare în mijlocul tuturor privind spre orient şi se rugă 
spunând: “O, Doamne, ai milă de mine!” Şi apoi îşi răspunse 
lui însuşi: „Dacă vrei să am milă de tine, lasă ceea ce ai în 
mână  şi  voi  avea  milă  de  tine”.  Şi  din  nou  spunea:  „O, 
Doamne, ai milă de mine!” şi-şi răspunse: “Ţi-am spus: lasă 
ceea ce ai în mână şi voi avea milă de tine”. Făcu aşa de mai 
multe, şi se aşeză.
Părinţii îi spuseră: “Spune-ne ce înseamnă ceea ce ai făcut”. 
El le răspunse: “Pernuţa pe care o duceam pe umerii mei este 
voinţa mea şi l-am rugat pe Dumnezeu să aibă milă de mine şi 
de ea, şi el mi-a spus: “Lasă ceea ce ai în mână şi eu voi avea 
milă de tine”. Şi noi deci – spuse părintele – dacă vrem ca 
Dumnezeu să aibă milă de noi, să lăsăm voinţa noastră şi vom 
obţine milostivire”» (DI, n. 621).

Pentru a face voinţa lui Dumnezeu e necesar s-o lăsam 
pe a noastră, care se opune drastic voinţei Domnului; într-un 
climat  de  luptă  atât  de  intens,  nu  e  posibil  să  ascultăm 
îndemnurile blânde ale Duhului, care ne conduc la împlinirea 
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voinţei  lui  Dumnezeu. A fi disponibili  să schimbăm opinia 
sau direcţia,  pentru  că  aşa  vrea  Domnul,  este  fundamental 
pentru  o  adevărată  îndrumare  spirituală  în  care,  în  timpul 
rugăciunii făcute în prietenie, cel îndrumat şi îndrumătorul se 
pun  împreună  în  ascultarea  şoaptelor  blânde  ale  Duhului, 
făcând discernământ cu privire la cererile intime şi secrete ale 
lui Dumnezeu.

Uneori chemarea nu este doar dificilă şi dură, ci sunt clare 
şi  consecinţele  sale  neplăcute;  atunci  urmarea  voinţei  lui 
Dumnezeu  devine  o  luptă  şi  a  rămâne  fidel  chemării  se 
transformă într-o sfidare a fricilor noastre, a bunului simţ şi a 
raţiunii; şi totuşi nu există pentru credincios o altă cale decât 
ascultarea. Aşa s-a întâmplat cu Petru, marele prieten al lui 
Isus, primul păstor al Bisericii. Pe malul lacului Tiberiadei, 
Cristos îl vindecă mai întâi de sentimentele sale de vinovăţie 
şi îl  alege păstor pentru turma sa, apoi îi  profeţeşte despre 
martiriul său:

«Adevărat,  adevărat  îţi  spun:  când  erai  mai  tânăr,  te  
încingeai şi te duceai unde voiai; când vei fi bătrân însă, vei  
întinde mâinile şi un altul te va încinge şi te va duce unde nu  
vrei».  Aceasta  o  spunea  ca  să  arate  cu  ce  moarte  îl  va  
preamări  pe  Dumnezeu.  După  aceste  cuvinte  îi  zise:  
«Urmează-mă» (In 21, 18-19).
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XXX
«… sunt fiii lui Dumnezeu»

(Rom 8, 14)

Voi  însă  nu  sunteţi  trupeşti,  ci  spirituali,  de  vreme  ce  
Spiritul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu  
are  Spiritul  lui  Cristos,  acela  nu  este  al  lui.  Dacă  însă  
Cristos  este  în  voi,  trupul,  ce  e  drept,  este  mort,  datorită  
păcatului,  dar spiritul este plin de viaţă, datorită dreptăţii.  
Iar dacă Spiritul  Aceluia care l-a înviat  pe Isus din morţi  
locuieşte în voi, Acela care l-a înviat din morţi pe Cristos  
Isus  le  va  da  viaţă  şi  trupurilor   voastre  muritoare,  prin 
Spiritul său, care locuieşte în voi.

Aşadar, fraţilor, nu trupului suntem datori,  ca să trăim 
potrivit trupului, căci dacă trăiţi potrivit trupului, veţi muri.  
Dacă însă, cu ajutorul Spiritului, veţi ucide faptele trupului,  
veţi trăi.

Toţi  cei  duşi  de  Spiritul  lui  Dumnezeu  sunt  fiii  lui  
Dumnezeu. Voi doar nu aţi primit un spirit de sclavie, ca din 
nou să fiţi cu teamă, ci aţi primit Spiritul înfierii, prin care  
strigăm:  “Abba!  Tată!”.  Spiritul  însuşi  dă  mărturie  
împreună cu spiritul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.  
Dar dacă suntem copii, suntem şi moştenitori, moştenitori ai  
lui Dumnezeu şi comoştenitori ai lui Cristos, de vreme ce cu  
el suferim, ca împreună cu el să ajungem la mărire (Rom 8, 
9-17).

Sper în viaţa veşnică?

În Scrisoarea către Romani, apostolul ia de la început în 
consideraţie situaţia foarte dramatică a omului păcătos, căruia 
îi  opune  existenţa  exaltantă  a  creştinului  care  e  mişcat  şi 
condus de Duhul Sfânt. În experienţa  iubirii  lui  Dumnezeu 
care  îl  înconjoară  şi  îl  ocroteşte  pe  credincios  există  trei 
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realităţi dominante: viaţa în Duh, siguranţa de a fi  fii ai lui  
Dumnezeu şi siguranţa măririi viitoare care ne aşteaptă.

Viaţa creştină în realitatea sa cea mai intimă este ceea ce 
Duhul produce în existenţa credinciosului. Duhul Tatălui şi al 
Fiului a pus stăpânire pe inima credinciosului, şi este acelaşi 
Duh  care  începe  în  el  toată  viaţa  spirituală,  inspirând  tot 
comportamentul său.

Pe lângă asta, dacă Duhul locuieşte în creştin, produce în 
el viaţa divină ca participare la cea a lui Cristos. La învierea 
trupului,  va  deveni  o  participare  deplină  la  viaţa  lui  Isus 
înviat.  Acesta  este  mesajul  extraordinar,  pe  care,  în  acest 
moment  cel  îndrumat  a  început  să-l  înţeleagă  în  toată 
profundizimea sa. De aceea se poate spune că dacă discipolul 
trăieşte după carne, existenţa sa este doar aparentă şi parţială: 
în realitate el va avea în faţa sa moartea spirituală, veşnică. 
Dacă însă, conform Duhului şi datorită Duhului, va face  să 
moară faptele trupului şi va şti să spună nu acelui complex de 
tendinţe,  instincte  şi pasiuni care-l leagă pe om de ceea ce 
este  material  şi  carnal  –  adică  de  lumea  prezentă,  de  sine 
însuşi şi de propriul egoism – atunci va ajunge fără îndoială 
la  viaţa  veşnică.  Nu este  vorba  fireşte  de eliminarea  părţii 
corporale, pentru că omul este făcut din spirit şi corp, ci de a 
evita toate acele acţiuni care sunt  faptele trupului (cf  Gal 5, 
19-21).

Duhul  pe  care  l-a  primit  cel  îndrumat  nu  conduce  la 
sclavie  şi  la frică,  pentru că produce mântuirea  şi  mărirea. 
Paul  scoate  în  evidenţă  tensiunea  existentă  între  timpul 
contingent şi situaţia definitivă: chiar dacă prezentul este plin 
de suferinţă, viitorul este plin de slava pe care Dumnezeu a 
pregătit-o pentru noi. Discipolul deci este cel care începe deja 
să-şi  desprindă  picioarele  de pământ  pentru  că  gândirea  şi 
speranţa sa sunt fixate în Dumnezeu.

Îl laud pe Dumnezeu pentru darul îndrumării?
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Această  transformare  către  ceea  ce  vom  fi  este  doar 
lucrarea  Duhului,  pe  care  o  face  neobosit  pentru  a  ne 
transforma după imaginea lui Isus  din mărire în mărire; Sf. 
Paul scrie:

Cât despre noi toţi,  care, cu faţa descoperită, oglindim 
măreţia Domnului, suntem preschimbaţi în aceeaşi înfăţişare  
tot mai măreaţă de către Domnul, care este Spirit  (2Cor 3, 
18).

Deci, Duhul este cel care lucrează neobosit pentru a ne 
face sfinţi. Cromaziu descrie astfel acţiunea sa:

…Duhul  Sfânt…  este  adversarul  declarat  al  viciilor  şi  al 
dorinţelor  neînfrânate  ale  trupului,  cum  afirmă  apostolul: 
trupul  doreşte  împotriva  Spiritului,  iar  Spiritul  împotriva  
trupului. Acestea sunt potrivnice între ele, aşa încât voi nu 
faceţi ceea ce aţi vrea (cf Gal 5, 17). Duhul doreşte realităţile 
de sus; trupul, cele de jos; Duhul se bucură de darurile sale; 
trupul se satisface cu viciile cărnii.
Apostolul a lăsat scris: Să nu-l întristaţi pe Duhul Sfânt al lui  
Dumnezeu, cu care aţi  fost  însemnaţi  în ziua mântuirii.  Pe 
acest   “adversar”  Domnul  ne  porunceşte  să-l  ascultăm  în 
toate,  pentru  că  el  este  duşmanul  păcatului  şi  al  greşelii 
oamenilor; el hotărăşte ceea ce este drept şi ceea ce este sfânt; 
trebuie să facem acest lucru cât timp suntem încă pe drum, 
adică atâta timp cât el ne însoţeşte pe drumul lung al acestei 
lumi;  ascultând  de  el  vom  putea  beneficia  de  pace  şi  de 
consorţiul veşnic cu el (Cromazio, Cp, XLVI, p. 200).

Toată substanţa direcţiunii spirituale, descrisă în această 
carte,  poate  fi  reluată  astfel:  a  întrevedea  şi  a  urma 
îndemnurile  Duhului  Sfânt  în  cel  îndrumat  şi  a-l  ajuta  să 
devină docil acestei acţiuni divine care-l conduce la sfinţenie. 
Opunerea este periculoasă; ne atrage atenţia împotriva acestei 
închideri tot Cromaziu:
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Dacă cineva nu a  vrut  să  asculte  de  voinţa manifestată de 
Duhul Sfânt, şi a opus rezistenţă, nu e nici o îndoială că un 
om  care  s-a  comportat  aşa  de  rău,  după  moarte,  va  fi 
prezentat  Fiului  lui  Dumnezeu,  judecător  al  celor  vii  şi  al 
celor morţi; Fiul îl va încredinţa paznicului, adică îngerului 
torturilor, ca să-l arunce în carcera Gheenei; de acolo nu va 
ieşi, până când nu va fi plătit şi ultimul bănuţ, până când nu 
va fi ispăşit  toată pedeapsa meritată chiar şi pentru ultimul 
păcat… de acord şi una cu Duhul Sfânt, când va muri, acelaşi 
Duh Sfânt va fi acolo să-l ridice pentru a-l introduce în viaţa 
şi în slava veşnică.
…omul care din cauza infidelităţii sale faţă de Dumnezeu, nu 
a meritat să aibă în sine ca oaspete pe Duhul Sfânt, nu va fi 
înălţat să aibă viaţa veşnică, ci va fi făcut să se ridice pentru o 
condamnare  la  o  pedeapsă  veşnică:  condamnarea  îi  revine 
celui care este judecător al celor vii şi al celor morţi; lui să-i 
fie  laudă  şi  mărire  în  vecii  vecilor.  Amin  (Cromazio,  CP, 
XLVI, p. 201).

Aceasta este deci măreţia îndrumării spirituale: să-l ajuţi 
pe cel îndrumat să devină familiar cu îndemnurile Duhului. 
Această “slujire”, la rândul ei, îl face pe îndrumător conştient 
că  este  introdus  pe  deplin  în  planul  de  mântuire  dorit  de 
Dumnezeu. Sf. Paul îi scrie lui Timotei:

Acest  lucru  e  bun  şi  plăcut  în  ochii  lui  Dumnezeu,  
Mântuitorul nostru, care vrea ca toţi oamenii să se mântuie  
şi să ajungă la cunoaşterea adevărului (1Tm 2, 3-4).

Îmi  îndrept  în  fiecare  zi  gândul  spre  lucrarea 
Duhului?

Dacă funcţia direcţiunii spirituale este aceea de a permite 
tuturor celor care vor să beneficieze de această “slujire” să se 
apropie mai mult de harul lui Dumnezeu, pentru a fi conduşi 
de Duhul său, se poate conchide că îndrumarea ajută tocmai 
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ca  fiecare  îndrumat  să  descopere  marea  realitate  a  vieţii 
creştine: credinciosul a devenit  fiu al lui Dumnezeu (cf  In 1, 
12). Scrie Sf. Paul către Romani: Toţi cei duşi de Spiritul lui  
Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu (Rom 8, 14).

Îndrumând  sufletul,  Duhul  Sfânt  îl  conduce  treptat  pe 
drumul  sfinţeniei,  recreând  asemănarea  originală  cu 
Creatorul său; învăţa Sf. Ioan Crizostom:

Prin virtutea  Duhului  Sfânt,  noi  obţinem iertarea păcatelor 
noastre;  prin  lucrarea  sa  suntem  purificaţi  de  toate 
impurităţile; prin mijlocirea sa, din oameni devenim îngeri, 
cu harul  care ne vine de la el.  Noi,  însă,  nu ne schimbăm 
deloc  firea  noastră  omenească,  ci  se  întâmplă  ceva şi  mai 
extraordinar:  păstrând  dimensiunea  noastră  din  totdeauna, 
participăm totuşi şi la condiţia de înger. Un asemenea semn 
este puterea Duhului Sfânt! Tot aşa cum focul, arzând argila, 
o transformă într-un corp dur şi rezistent, la fel lucrează focul 
Duhului  Sfânt;  atunci  când  el  coboară  într-un  suflet  bun, 
acesta  devine  mai  solid  ca  fierul,  chiar  dacă  până  în  acel 
moment  era  mai  moale  decât  argila,  şi  sufletul  care  până 
puţin mai înainte era acoperit de toată murdăria păcatelor, a 
fost  făcut  de  el  mai  strălucitor  decât  soarele  (IOAN 
CRIZOSTOMUL,  Omelie sulla santa Pentecoste, TP, II, p. 
317).

Aceasta este acţiunea binecuvântată  a Duhului cu care 
noi

…suntem  preschimbaţi  în  aceeaşi  înfăţişare  tot  mai  
măreaţă de către Domnul, care este Spirit (2Cor 3, 18).

Sunt şi eu o “perlă” sau o “piatră preţioasă”?

O “slujire” a  îndrumării  spirituale  conduse după şoapta 
Duhului este un atelier de sfinţenie, care crează deja aici pe 
pământ condiţiile pentru o bucăţică din Paradis. Comunitatea 
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creştină deci nu se poate lipsi  de acest  instrument spiritual 
capabil  să  o  umple  de  Dumnezeu.  Atunci  trăirea  vieţii 
comunitare devine o experienţă tot mai frumoasă şi fecundă, 
pentru  că  prezenţa  Domnului  în  orice  îndrumat  umple  de 
bucurie adevărată inima îndrumătorului; de acolo se propagă 
şi răsare prin toate rădăcinile comunităţii creştine.

Lucrul  cel  mai  important  pe care  nu trebuie  să-l  uităm 
niciodată,  este  că  fiecare  este  o  capodoperă  unică  şi  de 
nerepetat a lui Dumnezeu. Ioan Crizostomul ne explică astfel 
această frumuseţe ascunsă de poporul sfânt al lui Dumnezeu:

Mă întrebi  dacă  şi  printre  credincioşii  obişnuiţi  se  pot  găsi 
sfinţi…  Desigur.  Deseori  sunt  chiar  mulţi,  chiar  dacă  sunt 
ascunşi.  Într-adevăr,  nu  trebuie  să  le  acordăm  mai  puţină 
importanţă pentru faptul  că vizitează casele şi  piaţa publică, 
îndeplinind poate chiar o funcţie oficială. Şi acesta este rodul 
voinţei lui Dumnezeu…
Multiple sunt căile pentru a practica virtuţile, aşa cum diverse 
sunt tipurile de perle, deşi toate sunt însă chemate în acelaşi 
mod.  În  timp  ce  una,  de  exemplu,  e  strălucitoare  şi  bine 
şlefuită pe toate părţile, o alta, în schimb, neapărând la fel de 
frumoasă, poate totuşi să prezinte un alt tip de frumuseţe. Şi ce 
înseamnă toate astea? O piatră preţioasă lucrată artificial, de 
exemplu, prezintă o formă alungită şi are colţuri rotunjite. O 
alta are o culoare albă căutată şi o alta un excelent verde ca 
iarba. În timp ce una prezintă culoarea roşie ca sângele a unui 
trandafir,  o alta e mai  albastră decât  marea şi  o a treia mai 
strălucitoare ca purpura. Multe altele ar putea fi în întrecere cu 
florile în ceea ce priveşte varietatea sau, culorile, asemănătoare 
soarelelui. Aşa este şi pentru sfinţi (IOAN CRIZOSTOMUL, 
Omelie sulla Prima lettera a Timoteo, TP, II, p. 326).

Cât de prezentă e în mine dorinţa întâlnirii cu Tatăl?

Pentru  a  putea  merge  pe  acest  drum  de  sfinţenie  sub 
acţiunea  Duhului  trebuie  să  fim foarte  conştienţi  de marea 
chemare pe care am primit-o, dar înainte de toate trebuie să 
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ne dăm seama că încă nu am ajuns. Cel îndrumat care ar uita 
acest amănunt, ar înceta imediat să se lase călăuzit de Duh şi 
ar cădea imediat în noroi. Drumul care trebuie parcurs, deci, e 
tot acela al umilinţei şi al căutării cu perseverenţă a propriei 
sfinţenii. Isus spunea: «… cine va persevera până la sfârşit,  
acela se va mântui» (Mt 10, 22).

Şi  Părinţii  deşertului  erau  mereu  preocupaţi  să-şi 
amintească de virtutea perseverenţei,  poate cel mai uşor de 
pierdut, fără o vigilenţă adecvată, printre toate celelalte:

Un părinte  spuse:  «Dacă  întreprinzi  o  lucrare  de  asceză şi 
apoi te laşi,  începe din nou munca şi  nu înceta să reîncepi 
până la moarte, pentru că omul va sosi în locul spre care se 
îndreaptă  atât  în  timp  de  neglijenţă,  cât  şi  în  timp  de 
cumpătări.  Examinează-te  deci  în  fiecare  zi,  în  fiecare 
săptămână, în fiecare lună, în fiecare an, ca să vezi dacă ai 
progresat în reculegere, în post, în rugăciune şi mai  ales în 
umilinţă.
Acesta  este  adevăratul  progres  al  sufletului.  În  fiecare  zi 
trebuie să se considere mai mizer, gândindu-se la păcatele în 
care cade continuu şi să considere pe orice om mai bun decât 
el.  Fără acest  gând omul  se va găsi  departe de Dumnezeu, 
chiar dacă face minuni şi învie morţii» (DI, n. 592/27).

Drumul  îndrumării,  deci,  este  un  drum  de  adecvare 
progresivă la dorinţele Duhului Sfânt şi o continuă renunţare 
la  propria  voinţă,  ca  să  nu  se  opună  celei  divine.  Acest 
itinerar,  nelipsit  de  mari  bucurii,  va  fi  totuşi  pecetluit  de 
mortificările  omului  vechi  ca  să  se  dezvolte  şi  să  crească 
omul  nou.  Sfârşitul  drumului  va  fi  în  braţele  iubitoare  ale 
Tatălui, care ne aşteaptă cu nerăbdare.

S-ar putea ca drumul să fie şi lung, dar noi avem o hrană 
care nu se termină: Euharistia, care ne dă forţă pentru drumul 
obositor. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut hrană pentru noi şi ne 
va susţine aşa cum pâinea cerească l-a susţinut pe Ilie până pe 
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muntele Horeb (cf 3Rg 19, 3-8). Sf. Augustin a descris astfel 
acest mister de iubire:

O, Adevărule veşnic, o, adevărată Iubire şi iubită Veşnicie! Tu 
eşti Dumnezeul meu, după tine suspin zi şi noapte. Când te-am 
cunoscut pentru prima dată, m-ai înălţat către tine ca să văd că 
există ceva care trebuie să fie văzut, dar să văd de asemenea şi 
că nu eram încă în stare să-l  văd. Ai orbit  nevolnicele mele 
orbiri cu strălucirea ta atât de puternică încât m-am cutremurat 
de iubire şi de înfricoşare. Am înţeles că mă aflam departe de 
tine, într-un ţinut al neasemănării, unde mi se părea că aud din 
înălţimi  glasul  tău  spunând:  “Eu  sunt  hrana  celor  puternici. 
Creşti  şi  tu  şi  te  vei  hrăni  cu  mine.  Dar  nu  tu  mă  vei 
preschimba  în  propria  ta  substanţă  aşa  cum  faci  cu  hrana 
trupului  tău,  ci  tu te vei  mistui  în mine”  (AUGUSTIN DIN 
IPPONA, Confesiuni, 7, 10, p. 256).

Text – coperta:
“O carte  extraordinară  şi  impresionantă  care-l  conduce  pe 
discipol şi pe îndrumătorul spiritual la o cunoaştere tot mai 
adâncă de sine, a celorlalţi şi a lui Dumnezeu.” 
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