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 ARTHOS este un proiect firesc prin care activitatea misionară desfăşurată la Biserica Stu-
denților din Campusul Universitar Hasdeu, din Cluj-Napoca, primeşte o nouă dimensiune a exprimă-
rii, un nou mijloc de comuniune şi de comunicare. Echipa redacţională este alcătuită, în general, din 
simpli mireni, care, sub binecuvântare, lucrează pentru a pune în lumina tiparului cuvinte duhovni-
ceşti tot mai puţin actualizate în discuţiile şi polemicile zilnice. De asemenea, fotografiile, desenele şi 
picturile originale reprezintă şi ele o cale de a atinge cu valori perene schimbătorul imaginar comun.  
 Revista ARTHOS este un tânăr proiect duhovnicesc care are nevoie de mari ocrotitori care să 
acopere lipsurile noastre. Pe Drumul Crucii e nevoie de rugăciune, iar pentru paginile revistei ridicăm gân-
durile noastre în primul rând către Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cel care izvorăşte 
curaj în inimile noastre. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este apărător şi scut al revistei ARTHOS, având 
credinţa că fără acest sfânt nu s-ar fi închegat voinţa comună a celor din redacţie. Sfântului Dimitrie 
i se adaugă cei doi sfinţi ocrotitori ai Bisericii Studenţilor din Campusul Universitar Hasdeu: Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Ioan şi Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cărora ne rugăm să 
îşi reverse ocrotirea şi asupra redacţiei. Comunitatea din Hasdeu are evlavie mare la Sfântul Mare 
Mucenic şi Tămăduitor Efrem cel Nou, „Sfântul Fulger”, cel care este grabnic ajutător al rugăminţilor 
fierbinţi. Suflul evlaviei şi lucrările minunate ale Sfântului Efrem cel Nou pătrund şi în paginile revistei. 
De asemenea, Părintele Arsenie Boca ne este izvor de înţelepciune şi reper duhovnicesc, iar porţi înspre 
jurnalismul ortodox ne sunt deschise de Părintele Serafim Rose şi Părintele Marcu Manolis.
 Ocrotirea Maicii Domnului e cea care le întregeşte pe toate, acoperindu-ne cu multă dragoste, 
răbdare şi înţelegere.
 

Revista ARTHOS apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei Andreicuţ, 
Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului. 
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În urmă cu câțiva ani, aveam să cunosc într-un 
cerc de pictori de icoană un tânăr absolvent 
al Universității de Arte și Design. Frământat și 

descurajat de contorsiunile caracteristice lumii 
artistice, cu încărcătura unei sensibilități excesive 
și fragilizante, vădit preocupat din cauza lipsurilor 
materiale, cu o situație pecuniară ce nu-i putea 
acoperi tratamentul bolii psihice endogene de 
care suferea, acesta s-a sinucis prin spânzurare în 
apartamentul închiriat.

Trupul inert și rece, cu semnele zvârcolirii ante-
cedente morții, a fost găsit abia a doua zi de sora 
lui. Firește că toți cei care îl cunoscusem am fost 
foarte marcați și ne simțeam vinovați pentru faptul 
că n-am fost suficient de atenți să-l ajutăm și să-i 
oferim suportul de care avea nevoie pentru a pre-
veni acest gest fatal. Cred că toți eram crispați de 
întrebări nerostite: „Dacă până atunci apropierea 
de credință îl ajutase și îl echilibrase foarte mult, 
mai ales în episoadele remisive ale bolii, de ce nu 
s-a putut mai mult?”, „De ce, știindu-i bucuria de 
a descoperi icoana și dorința lui entuziasmată de a 
picta chipurile sfinte, icoana nu l-a ajutat să nu re-
curgă la gestul sinucigaș?”. Își făcuse datorii chel-
tuind pentru materiale de pictură, ca să pornească 
bucuros pe acest drum anevoios al zugravilor de 

subțire – blânda atingere a harului. Într-o ultimă 
icoană de dimensiuni mari L-a pictat pe Hristos în 
slavă. Și chiar a săvârșit o lucrare în care parcă își 
pusese tot sufletul. I-am admirat-o la ultima lui 
expoziție de grup. 

Eram perplecși. În urma morții lui, ne doream par-
că ,,semn” de la Dumnezeu. După miezul nopții, 
ne-am strâns abătuți în fața blocului unde locuia. 
Cerul a început să ningă cu fulgi mari peste noi, 
făcându-ne să le simțim mângâierea și atingerea 
de-o senzorialitate inefabilă. 

Spre stupoarea medicilor legiști, în urma examină-
rilor atente de la autopsie, s-a constatat o ciudățe-
nie. Mâna dreaptă a prietenului nostru îi rămăsese 
„albă”. Se știe că moartea prin asfixiere produce 
învinețirea trupului celui decedat, culoarea aceea 
întunecată și lugubră care urâțește cadavrul. Aici, 
culoarea mâinii era distinctă de restul corpului. 
Științific vorbind, părea un caz ce putea fi clasat 
în arhiva situațiilor ușor atipice. S-au căutat totuși 
explicații...

Privită cu ochi duhovnicești, aceeași mână care 
întreprinse fără discernământ curmarea zilelor era 
cea care altădată se atinsese de chipurile sfinte, 
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EDITORIAL

„Blând ca mireasma atingeți”

Text: Corina Negreanu 
Foto: Dragoș Ludușan
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străduindu-se a le izbuti cât mai bine cu putință. 
Rămânea totuși mâna râvnitoare care, poate preț 
de o clipă, poate cât o străfulgerare sinergică, 
conlucrase la pogorârea harului Duhului Sfânt dis-
cret, prin ea, în icoane. Era ceva criptat în această 
mână, de neșters, ca o memorie vie și bună. Pre-
zența lucrării harului prin mâna iconarului este și 
motivul cel mai onest pentru care o icoană nu se 
semnează. Pretențiile auctoriale în arta icoanei 
sunt semnul tristei egofilii care micșorează și în-
depărtează lucrarea Duhului. Căci iconarul lucrea-
ză pentru slava lui Dumnezeu, și nu pentru slava 
ori slăvirea sa. Dacă Biserica este darul Duhului 
Sfânt, ca apoi Duhul să fie darul Bisericii, se poate 
spune despre icoană că este darul Duhului Sfânt 
pentru om, ca apoi harul Duhului Sfânt să fie darul 
icoanei pentru închinători. 

Sub povara bolii, lucind precum sabia lui Damo-
cles, în momentele lui bune și lucide, C. B. s-a 
atins, cu mâna pictând și cu sufletul rugându-se, 
de sfințenia poalei hainei lui Dumnezeu. Am nă-
dejde în mila Judecății drepte a lui Dumnezeu pen-
tru prietenul nostru!

Cert este că mâna prietenului nostru a fost o lec-
ție cutremurătoare, o mai bună conștientizare a 
modului cum să atingem, cum anume să lucrăm 
și să chivernisim darul și harul lui Dumnezeu. „În 
Biserica Ortodoxă atingerea este considerată mai 
importantă decât toate”, spunea Sfântul Nicolae 
Velimirovici. Toate darurile Duhului Sfânt sunt 
atingeri vii de o finețe inefabilă, aproape insesiza-
bilă în viața omului.

DARURILE DUHULUI SFÂNT



Cred că nu sunt puțini cei care, trăind dramatice an-
xietăți ascunse lăuntric, mascate în spatele iluzoriei 
vieți de succes, ajung la un moment dat în viață să 
se întrebe: „Oare care este rostul esențial și meni-
rea mea?”, „Pentru ce am fost adus la viață?”, „Ce 
trebuie să fac cu adevărat?”, „Ce-mi dă deplină îm-
plinire și cum pot să ajung la ea?”. Căci, așa cum 
resimțim, ne brutalizăm în spirit și în relaționare. 
Societatea actuală ne obligă să ne supunem așa-zi-
selor rețete de succes și competitoare; o societa-
te lipsită de „fair play” care, în fapt, ne furnizează 
tot felul de sustrageri ale puterii de concentrare a 
energiilor sufletești înspre „coaja vieții”, și nu spre 
miezul ei. Cine e dureros de sincer cu sine realizează 
sterilitatea unor filosofii de viață și a unor concepte 
autonome. Cât de îmbolnăviți suntem de oboseală, 
având sensibilitatea tot mai coruptă de clișee și de 
prejudecăți trăiriste ori excesiv raționaliste pentru a 
mai putea sesiza și asculta glasul lui Dumnezeu din 
adâncul inimii raționale!...

Pare anacronică și de legendă azi lumea Patericului, 
lumea celor care au căutat să-și îmbunătățească real 
și în esență viața, unde, cel mai mare dar pe care-l 
poate dobândi omul prin harul Duhului Sfânt era con-
siderat, înainte de toate, cel de a putea omul ajunge 
sa-și vadă propriile păcate. Pentru aceasta, era ne-
voie ca Dumnezeu să-i lumineze întunericul sufletul 
cu acea lumină imaterială și blândă. ,,Luminează-mi 
întunericul!”, cerea cu foc și lacrimi în rugăciuni 
Sfântul Grigore Palama. Iar Sfântul Macarie cel Mare 
avea această rugăciune de cerere: ,,Doamne, precum 
vrei și precum știi, mântuiește-mă”.
 
Uneori, și poate tot mai adesea, în paradigma ste-
inhardtiană a paradoxului creștin, pentru a afla da-
rul pe care Logosul creator al lumii l-a pus în om, 
e nevoie de o cale a unui lung travaliu de dumiriri 
prin hățișul vieții sau pe un drum pe contrasensul vir-
tuților creștine, explorând adâncuri prăpăstioase și 
experiențe la limită ori făcând epuizante bucle cu re-
veniri mereu în punctul de unde am plecat, așteptând 

secătuiți și cu nădejde tot mai disperată un ,,semn” 
providențial, steaua călăuzitoare. Doar lucrarea și 
luminarea Duhului Sfânt ne pot descoperi darul și 
rostul nostru pe pământ.

În agonia închisorii comuniste, Petre Țutea le-a întă-
rit conștiința deținuților: ,,Fraților, dacă e să murim 
aici în lanțuri și în haine vărgate, nu noi facem cinste 
Poporului Român, ci Poporul Român ne-a făcut onoa-
rea să murim pentru el!”. Analog acestei ziceri, creș-
tinii ortodocși nu pot pretinde că fac cinste Duhului 
Sfânt, de la Care primesc darul credinței, ci Sfântul 
Duh îi onorează cu atingerea-I delicată în lucrarea 
spre viața cea vie. Să învățăm de la Mângâietorul 
cum să-I simțim adierea atingerii și cum să-L atin-
gem cu inima luminată, odihnindu-L în ea. 

          ,,ascultarea
          cerului mereu depărtându-se
          adâncă fântâna deșertului
          cea răcoroasă și bună
          de cuvintele vieții vorbesc
          ce numai în noi par a se frânge,
          atingeți
          atingeți cu mâinile asfințind
          blând ca mireasma atingeți” 

           (Atingeți, D. Turcea).
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Adevărat, adevărat vă spun că cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primeşte. 
Şi cine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine (Ioan 13: 20).
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Darurile Duhului Sfânt asupra 
trimișilor lui Dumnezeu
Pe acela pe care îl trimit Eu

Text: Părintele Constantin Sârbu 
Foto: Ilarion Moga

Acela pe care-l trimite Hristos, o, ce fiinţă trebuie să fie 
acela şi ce lumină trebuie să-l învăluie, ori când vine, ori 
când vorbeşte, ori când slujeşte. Umblarea lui trebuie să 

cutremure, cuvântul lui trebuie să zdrobească, duhul lui trebu-
ie să aprindă, tăcerea lui trebuie să fie plină de chemarea lui 
Dumnezeu. Smerenia lui trebuie să fie simţită, blândeţea lui să 
fie caldă, răbdarea lui să fie liniştită, iubirea lui să fie statornică.

Pe toată viaţa şi lucrarea unui astfel de trimis al lui Hristos 
trebuie să se vadă strălucind semnul ceresc, pecetea fierbin-
te şi dovada luminoasă a roadelor Duhului Sfânt (Galateni    
5: 22). Purtându-se aspru cu trupul său şi ţinându-şi-l în 
frâu, va propovădui altora cu mare folos (I Corinteni 9: 27). 
Trăind o viaţă de rugăciune, va fi de folos multora (Iacov 5: 15).

Croind cărări drepte cu picioarele sale, va îndruma pe mulţi 
spre Hristos (I Corinteni 11: 1). Lucrând cu mâinile sale, chiar 
zi şi noapte, va căuta să nu fie povară nimănui, propovădu-
ind Evanghelia lui Dumnezeu (I Tesaloniceni 2: 9). Îndurând 
cu răbdare toate suferinţele lui Hristos, va fi găsit totdeau-

na vrednic de încredere şi slujbă (I Timotei 1: 12). Fiind în 
toate privinţele o pildă de fapte bune pentru credincioşi: în 
vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie, se va 
mântui pe sine însuşi şi pe cei care îl vor asculta (I Timotei 
4: 12-16). Acela care se poartă aşa, este trimisul lui Hristos, 
fiindcă şi el trăieşte tot aşa cum a trăit Hristos. 

Pe un astfel de om trebuie să-l primim, într-adevăr, cum 
ni se porunceşte şi să-i preţuim cuvântul din toată inima, 
căci preţuim astfel cuvântul lui Dumnezeu (Galateni 4: 14; 
I Tesaloniceni 2: 13). 

Pe un astfel de om trebuie să-l urmăm totdeauna, nu nu-
mai ţinând învăţătura pe care ne-o dă, dar mai ales strădu-
indu-ne să urmăm pilda virtuţilor lui, căci bărbaţi plini de o 
astfel de credinţă, de putere şi de vrednicie sunt din ce în 
ce mai puţini pe pământ. Şi pe măsură ce fărădelegea se va 
înmulţi, ei vor fi tot mai puţini.

Oriunde s-a mărturisit Evanghelia lui Hristos a fost nevoie 
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de astfel de trimişi binecuvântaţi de Dumnezeu. Acela care a 
trăit în sfinţenie a fost de mare preţ şi ajutor acelora pe care 
i-a cunoscut. Răbdarea lui i-a încurajat, încrederea lui i-a în-
tărit, prezenţa lui i-a înflăcărat şi astfel el a fost un exemplu 
şi o binecuvântare. Conştiinţa răspunderii pentru toţi fraţii 
săi nu-l lasă niciodată nepăsător faţă de niciun suflet. În ori-
ce slăbiciune sau cădere a altora, el îşi va simţi partea lui de 
răspundere înaintea lui Dumnezeu (II Corinteni 11: 28-29). 
Pentru mântuirea altora ar fi gata să-şi recunoască păcate 
de care nu este vinovat, numai pentru ca acela vinovat să 
ajungă să-şi recunoască vina sa. O, cât de mult preţuiesc 
pentru Domnul şi pentru Biserica Lui astfel de slujitori! Cât 
de necesari sunt azi şi cât de mult ar trebui să ne rugăm ca 
Dumnezeu să ni-i dea şi să ni-i păstreze.

Slavă Ţie, Preamărite Dumnezeule şi Mântuitorul nostru, că 
ai venit la noi şi ne-ai făcut să vedem pe pământul acesta 

cea dintâi viaţă cerească! Slavă Ţie că, chiar dacă Te-ai dus 
de la noi, nu ne-ai lăsat fără trimişii Tăi, care prin trăirea lor 
să ne aducă aminte de viaţa Ta, prin cuvântul lor să-l recu-
noaştem atât de frumos pe al Tău şi prin pilda vieţii pe care 
au trăit-o printre noi, nu numai să Te binecuvântăm pe Tine, 
ci să dorim ca şi noi să umblăm şi să trăim la fel ca ei.

Te rugăm, Doamne Iisuse, trimite mereu Bisericii Tale astfel 
de oameni plini de Duhul Sfânt şi îndepărtează din lucrarea 
Ta tot mai mult pe toţi acei care sunt trimişii iadului! Înde-
părtează, Doamne, pe cei răi, pentru ca sămânţa celor buni 
să ajungă a stăpâni ţara, iar sămânţa răului să nu mai fie, 
ca să Te bucuri veşnic de cei buni, Doamne, şi să ne putem 
bucura şi noi. Amin. 

Fragment din cartea Un mare mărturisitor creştin – Preotul Constantin 
Sârbu, Editura Lucman – Biserica Sapienției, București, pp. 186-188.

DOSAR TEMATIC
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Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi vorbesc despre Dătă-
torul de viaţă ca Duh al darurilor, care îl înzestrează 
pe om cu virtuţi, a căror lucrare îi agonisește acestuia 

mântuirea. Dintre toate virtuţile, cumpătarea pare a fi una 
uitată. Se vorbeşte adesea numai despre cele trei virtuţi 
teologice insuflate şi primite de om la Taina Botezului: 
credinţa, nădejdea şi dragostea, prin „pecetea Darului Du-
hului Sfânt”. În Sfânta Scriptură, sunt descrise totuşi mai 
multe trăsături (daruri) ale Duhului: Şi Se va odihni peste 
El Duhul lui Dumnezeu, duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, 
duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei-cre-
dinţe. Şi-L va umple pe El duhul temerii de Dumnezeu (Is-
aia 11: 2-3). Sfântul Mitropolit Antim Ivireanul, citându-l pe 
prooroc, enumeră şi el aceste şapte daruri: înţelepciunea, 
înţelegerea, cunoştinţa, voia, blagocestia (evlavia), vitejia, 
frica de Dumnezeu. În timp, Sfinţii Părinţi au deosebit, pe 
lângă cele trei virtuţi teologice, patru mari virtuţi morale: 

înţelepciunea, dreptatea, curajul şi cumpătarea. Acestea 
duc la desăvârşirea credinţei, a nădejdii şi a dragostei.

În accepţiunea omului contemporan, virtuţile cu valoare 
morală par reguli dintr-un cod de bună-purtare pe care 
omul l-a alcătuit şi pe care îl respectă dacă vrea să fie 
un om etic, principial, educat. Înţelepciunea, dreptatea, 
curajul şi cumpătarea sunt însă daruri insuflate de Duhul 
Sfânt, care devin lucrătoare numai în libertatea şi cu voia 
omului. Omul nu poate fi drept de la sine, dar este drept 
când harul Duhului Sfânt este prezent şi, cu voia omului, 
activ. De fapt, omul poate ajunge înţelept, drept, curajos, 
plin de credinţă, nădejde şi dragoste atunci când este cum-
pătat. Cumpătarea este dreapta măsură în toate: înfrâna-
rea de la rău, o responsabilizare, o chibzuinţă şi o formă 
de discernământ care conlucrează la dobândirea celorlalte 
virtuţi. Sfântul Vasile cel Mare aşază, de altfel, cumpătarea 

DARURILE DUHULUI SFÂNT

Cumpătarea, o virtute uitată?
Text: Gabriela Bulgaru

Sfântul Serafim de Sarov spunea că scopul vieţii creştine este dobândirea Duhu-
lui Sfânt, care se identifică aici pe pământ cu o bucurie mângâietoare neasemă-
nată, atât cât pot cuprinde simţurile trupeşti, şi dincolo, în Împărăţia lui Dumne-
zeu, cu adevărata bucurie pe care nici ochiul n-a văzut-o, nici urechea n-a auzit-o, 
nici la inima omului nu s-a suit, bucuria pe care a gătit-o Domnul celor ce-L iubesc 
pe El (I Corinteni 2: 9). În dialogul său cu Motovilov, Sfântul Serafim îl învaţă 
cum să recunoască prezenţa Duhului Sfânt, prilejuindu-i experierea propriu-zisă 
a Duhului şi făcându-l să conştientizeze stările deosebite, trupeşti şi sufleteşti, 
din acele momente. O asemenea experienţă a trăirii şi a recunoaşterii Duhului 
Sfânt o auzim ca mărturie doar a sfinţilor mari din vechime. Totuşi, mărturii ale 
prezenţei Duhului Sfânt sunt şi pe acestea le găsim în zilele noastre, poate în 
modul cel mai apropiat de noi, în virtuţile şi în lucrarea lor mântuitoare în om.



10

la temelia tuturor virtuţilor. Ea duce la eliberarea de patimi 
şi la suprimarea dorinţelor, după cum mărturisesc şi Sfinţii 
Ioan Gură de Aur şi Grigorie Dialogul, şi dă sufletului acea 
linişte în care poate cunoaşte bucuria specifică prezenţei 
Duhului Sfânt. 

Însă câţi sunt cei care vor să nu mai aibă dorinţe, când 
lumea caută împlinirea dorinţelor? Mai ales că această 
virtute a cumpătării este tradusă în înţelesul ei cel mai re-
strâns şi simplificat, acela al înfrânării de la (excesul de) 
mâncare şi băutură şi, cel mult, de la plăcerile trupeşti. 
Din acest punct de vedere, cumpătarea este asimilată unui 
stil de viaţă sănătos, pentru a obţine rezultate optime de 
sănătate trupească şi socială. Or scopul ei duhovnicesc 
cuprinde întreaga fire, nu numai nevoia de a mânca, ci şi 
comportamentul, vorbirea, înfăţişarea, trăirea sufletească. 
Virtutea cumpătării este atât de complexă, încât lucrează 
în întregime atât trupul, cât şi sufletul. Părintele Nicolae 
Steinhardt o numea „dreapta socotinţă” şi spunea că „are 
o formulă tot atât de vastă ca şi polimerii de bază”. „Ca în-
suşire principială a omului, călugării ortodocşi nu socotesc 
nici bunătatea, nici inteligenţa, nici dragostea, credinţa, 
răbdarea, evlavia ori sfinţenia, ci dreapta socotinţă, care 
este o virtute foarte complexă şi greu de exprimat în cuvin-
te. [...] În dreapta socotinţă intră, precis, tainic drămuite, şi 
bunul simţ şi înţelepciunea şi cuminţenia şi voinţa adăogite 
celor de mai sus. Nici una din virtuţi nu e absolută – nici 
chiar adevărul –, doar iscusita cumpănire a multora ne 
poate ajuta să ne ferim nu numai de rele (aceasta-i destul 
de uşor), ci şi de savante boroboaţe şi sofisticate erori” (N. 
Steinhardt, Jurnalul fericirii, p. 163).

Poate că în „savantele boroboaţe şi sofisticatele erori” se 
ascund astăzi necesităţile create, dorinţele nestăpânite de 
„mai mult”, pofta de plăceri ale simţurilor, libertatea (li-
bertinajul) voinţei (acel „sunt independent, fac ce vreau”), 
avântul pentru un „carpe diem” continuu etc. Poate că şi 
„savantele” şi „sofisticatele” dependenţe de tot felul, de 
consum, de recunoaştere şi emancipare publică sau de 
interiorizare şi manifestare în mediul virtual, care umilesc 
firea bună a omului, au apărut dintr-o lipsă tot mai mare 
de cumpătare, din pierdere a darurilor Duhului Sfânt, din 

îndepărtarea de asemănarea cea frumoasă a omului după 
chipul lui Dumnezeu şi din nepăsare pentru bucuria veşni-
că promisă de la întemeierea lumii.

„Tot ce-i de prisos şi peste trebuinţa firească e necum-
pătare”, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Trebuie să 
redescoperim, aşadar, ce înseamnă trebuinţa firească, 
fără a distorsiona înţelesul ei primar printr-un abuz de li-
bertate sau printr-un libertinaj al gândirii de tip nihilist şi 
egocentrist. De exemplu, unul dintre multele valuri în care 
înoată (ori se îneacă) astăzi societatea de consum este şi 
preocuparea minuţioasă faţă de conţinutul produselor co-
mercializate. Există multe argumente medicale, financiare, 
sociale etc. care susţin un astfel de comportament. Într-o 
broşură informativă despre colesterol apare următorul 
mesaj: „Calculează consumul zilnic de calorii. Citeşte eti-
chetele alimentelor”. Nu se ştie dacă acest comportament 
previne ori tratează necumpătarea, dar mulţi oameni care 
circulă prin hipermarketuri intră în hăţişul citirii etichetelor 
înaintea rafturilor şi fac din acest lucru un adevărat trend 
sau o obsesie de ore întregi. 

Până la urmă, în faţa tăvălugului crescând de informaţii 
și de știri care curg nestingherite şi nesortate din toate 
direcţiile, prin intermediul tuturor canalelor de comuni-
care, dreapta socotinţă, cumpătarea, este firul de mătase 
de deasupra prăpastiei, firul pe care se împletesc toate 
celelalte virtuţi mântuitoare, firul cu care Duhul Sfânt l-a 
prins pe om încă de la creaţie. Despre frumuseţea acestei 
virtuţi vorbeşte şi Sântul Isaac Sirul, atunci când afirmă că 
„pe tot lucrul îl împodobeşte măsura”, tot lucrul fiind însăşi 
viaţa omului, de la cele mai fireşti porniri ale trupului până 
la cele mai deosebite experienţe dumnezeieşti de trăire a 
Duhului Sfânt.
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Despre flori, neoprotestanți și 
darurile tăcerii

Text: Eliza-Adelina Purcaru
Foto: Tiberiu  Rațiu

Pentru un proaspăt și fierbinte convertit la Or-
todoxie, care își strigă nebunia în Hristos de 
pe turla bisericii, a trăi un timp între neopro-

testanți e un lucru cel puțin contrariant, dacă nu 
perceput ca o binefacere. Fervoarea propovăduirii 

neoprotestanților poate să treacă în ochii novicelui 
care a pierdut atâta timp neștiind de Dumnezeu și 
văzând brusc tot pământul deschizându-i-se înain-
te spre a fi îmbrățișat și binevestit, drept o dovadă 
de mărturisire fără înconjur și o asumare frustă a 



numelui lui Hristos. Zelul lor misionar ia chipul cu-
rajului nebunesc apostolic și se face ușor model de 
urmat pentru cei care pătrund pentru prima dată 
cuvintele: „Mergeți și propovăduiți la toate neamu-
rile!” (cf. Marcu 16: 15). Alternativa ortodocșilor e 
tăcerea, o tăcere care invită, tihnită, îmbietoare, 
dar curioasă și de neînțeles. Cum, când realitatea 
Lui e covârșitoare? De ce nu Îl mărturisesc? De ce 
aleg să vorbească despre orice altceva?

Cu aceste întrebări în minte povesteam tuturor, 
proaspăt convertită, minunile lui Dumnezeu cu 
mine. Florăreasă fiind, începusem să gândesc totul 
în flori. Iar mărturisirea mea era ca și cum aș fi des-
făcut un buchet imens, împărțind din el cu bucurie 
la toată lumea. Terminându-le, însă, ajungeam să 
alerg ca fecioarele neînțelepte, buimac, oriîncotro, 
după noi și noi flori, ca să nu-mi stric obiceiul și 
să nu înșel așteptările. Mai mult, florile pe care le 
dăruiam erau crescute forțat în seră, fără miros, 
grabnic povârnite spre ofilire și nefericit cosmeti-
zate și aranjate, încât prin orientarea lor să „dea 
bine” în buchet. „Ce să-i faci”, părea să zică șefa 
mea baptistă, „ai atâta de dăruit, trebuie cantități 
industriale – și oleacă modificate genetic!”. Ast-
fel devenea și mărturisirea fără înconjur – o floare 
pentru văz (de departe), nu pentru miros (de aproa-
pe), a cărei dăruire sfârșește creând raporturi de 
complezență între oameni. M-am oprit atunci și am 
simțit nevoia unor flori mai tainice – „Mânați mai 
adânc!”. Ceea ce e tainic nu trece, nu se epuizează, 
încă își acoperă cu petale pudice mijlocul.

Taina lui Dumnezeu cu noi e singura care nu se 
dăruiește aproapelui. Sau nu oricum. Abia dăruin-
du-ne pe noi înșine, atunci o vom putea oferi și pe 
aceasta, odată cu noi, încă ascunsă, zăvorâtă în 
inima noastră. Doar atunci va rămâne neschimba-
tă. Fără tăcere și adăstare, fără păstrarea cu sfin-
țenie a tainei în inima ta, fără a măsura de nouă ori 
și a tăia o dată, mirul se risipește și în loc să cadă 
pe capul Mântuitorului, cade alăturea. Mărturisi-

rea fără rânduială sfârșește inevitabil în oboseală, 
uscăciune, diluare, devine vorbăraie stearpă, bol-
boroseală – nu degeaba „vorbirea în limbi” la pen-
ticostali ia forma degringoladei – realitățile slujirii 
lor vorbesc despre ispitele noastre. Neoprotestanți 
neobosiți în oboseala lor împart cu ochi absenți 
pliante și înlăuntrul nostru. De vei vorbi mult cu 
alții despre Dumnezeu ajungi să nu mai poți vorbi 
tu cu Dumnezeu. Și ce se va întâmpla dacă vei tă-
cea? Tăcerea îți va mări ochii. De uimire. De atâta 
frumusețe te minunezi tăcând, că abia mai apuci 
să te miri și de frumusețea cu care Dumnezeu ți-a 
înrămat însăși privirea, încât ajungi să crești flori 
în loc de gene. „Și ce ochi frumos răsare. Nu-i al 
meu, al meu e oare?”. Încercați.

Pentru un proaspăt și fierbinte convertit la Ortodoxie 
a trăi un timp între neoprotestanți poate să întoarcă 
o oglindă cauterizantă și binefăcătoare asupra sieși, 
încât să exclame la sfârșit ca la descoperirea unui 
păcat în care trăise cu neglijență: „Ce păcătos eram! 
Și ce bucuros că mi-am dat seama!”. Atunci va înțe-
lege că mare lucru e să-și strige nebunia în Hristos 
de pe turla bisericii. Dar că mai mare e să o șopteas-
că în templul Duhului Sfânt – inima sa – pentru că 
atunci va vedea minunea lui Dumnezeu – cum șoapta 
devine mai puternică decât strigătul.

DOSAR TEMATIC
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INTERVIU DARURILE DUHULUI SFÂNT

Șoapte ale Duhului Sfânt

Interviu cu scriitorul și poetul mărturisitor 
Demostene Andronescu

Text: Interviu realizat de Tatiana Onilov și Bogdan Herțeg
Foto: Bogdan Dincă; Tatiana Onilov

La 87 de ani, Demostene Andronescu, unul dintre nenumărații pătimitori ai închisorilor comunis-
te, încă mai are forțe, și nu puține, de a merge prin țară și de a vorbi despre experiența carcerală 
prin care a trecut. O face cu multă seninătate, cu bucurie chiar. Ascultătorii se lasă captivați de 
vitalitatea și tinerețea sufletească pe care le emană poetul. Nemaiscriind versuri după elibera-
re, mărturisirea sinceră și francă reprezintă poezia pe care o scrie acum. Și o scrie din preaplinul 
sufletesc al celui care se vede tot mai singur printre mărturisitorii rămași alături de noi.
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Interviul are drept punct de plecare cea de-a doua 
perioadă de detenție prin care a trecut Demostene 
Andronescu. Rănile interioare pe care i le-au lăsat 

regimul comunist se deslușesc doar în versurile pe 
care le-a scris atunci când era în spatele gratiilor. Pa-
radoxal, dar închisoarea a fost spațiul care l-a inspirat 
și care i-a dat motive de a crea. Mărturisește că cele 
mai reușite poezii i-au fost șoptite, iar prin paginile vo-
lumului Peisaj lăuntric aceste șoapte ajung și la noi.  

În prezentarea volumului de poezii Peisaj 
lăuntric la Cluj-Napoca, l-ați evocat pe prie-
tenul dumneavoastră, Traian Anderca, care 
v-a încurajat să scrieți poezii în închisoare. 
Simbolic, de acest om aparte vă leagă și cea 
de-a doua perioadă de detenție. 
A doua arestare a fost așa, probabil că Bunul Dumne-
zeu a îngăduit să fie așa, după cum i-am promis lui 
Traian Anderca. În primul lot, când am fost la Jilava, 
în prima condamnare, eram cu Traian Anderca în lot și 
cu studenții de la filosofie. Când ne-au citit sentința 
după proces, ne-au citit-o în holul acela, în fortul de 
la Jilava, în fața unor camere de izolare. Lui Traian An-
derca i-au dat 20 de ani, la altul 25; au fost și câteva 
condamnări pe viață, iar mie mi-au dat cinci ani. Eu 
eram adăugat aici, pentru că activasem în alt lot, care 
era la Pitești în momentul în care m-au arestat pe 
mine. După ce ne-au citit sentința, ne-au lăsat acolo 
împreună vreo zece minute, după care ne-au despărțit. 
Traian a venit la mine și mi-a spus: „Ce bine de tine!”. 
Eu aveam doar cinci ani, dintre care făcusem trei ani 
și jumătate înainte de proces, fără a fi condamnat. 
Mai aveam un an și jumătate și trebuia să mă elibe-
rez. „Dar eu voi muri aici”, a spus Traian. Pe atunci, 
încă mai credeam în venirea americanilor și pentru 
a-l încuraja pe Traian, i-am spus: „Vezi-ți de treabă, 
Traiane, vor veni americanii și vom ieși împreună. Vei 
vedea că vom ieși împreună din închisoare! Dar dacă 
eu voi ieși înaintea ta, îți promit că nu va trece un 
an și voi fi din nou lângă tine”. El nu a ținut seama 
de promisiune, dar nici eu nu prea am ținut seama. 
A fost o promisiune făcută gratuit. Pe 10 noiembrie 

1955, cu un an înainte, eu mă eliberasem din Gher-
la; la ora șase seara, ieșeam de pe poarta închisorii 
Gherla. Pe 10 noiembrie 1956, la ora șase dimineața, 
încă nu se făcuse un an, eu intram triumfător pe por-
țile arestului din Ministerul de Interne. Peste trei ani, 
m-am întâlnit cu Traian Anderca la Jilava și i-am spus 
că m-am ținut de cuvânt. 
 
Care a fost motivul pentru care v-au arestat a 
doua oară?
A doua oară m-au arestat pentru că eu mai trecusem 
prin pușcării, și au făcut din noi, cei care mai fusesem 
prin pușcării și eram considerați legionari înrăiți, un 
comandament, o organizație ticluită în birourile de 
anchetă, a celor care au fost cândva implicați în acti-
vitățile Mișcării Legionare. Și, în birourile de anchetă, 
ne-au bătut până când au obținut ce au vrut ei. De fapt, 
ei au inventat un comandament al Mișcării Legionare 
studențești prin care au vrut să dea o amploare mare 
și să dea o lecție tuturor studenților. Eu, însă, la acel 
moment, nu făcusem nimic. 

La anchetă, după ce obțineau ce voiau ei, deveneau 
oarecum mai umani, vezi Doamne. Și după o astfel 
de anchetă, discutam pașnic cu anchetatorul. Atunci 
mi-a spus anchetatorul: „Băi, idiotule, băi, cu origi-
nea ta socială și cu pregătirea ta puteai să faci o ca-
rieră în regimul acesta al nostru popular!”. Mi-a spus 
acest lucru pentru că eu eram muncitor, veneam din 
rândul muncitorilor. La acea vreme aveam făcută 
școala profesională, învățasem meserie. Am avut o 
rudă care era maistru la atelierul la care am învățat 
eu și acea rudă a vrut să facă din mine un policalifi-
cat. Am făcut ajustura, strungăria, matrițeria, sudura, 
electricitatea, iar la urmă de tot, am făcut și un an de 
fierărie. Am făcut potcoave, am potcovit cai. Profesor 
la potcovitul cailor era un țigan, era un fierar dintr-un 
sat românesc. 

„AICI E GHEORGHE CALCIU, STUDENT LA MEDICINĂ, 
SUNT ARESTAT DIN 1948 [...] NU MAI AVEM CE FACE 
DECÂT SĂ NE RUGĂM.”

INTERVIU



15

După ce mi-a spus acest lucru și după ce a obținut 
ce a vrut în anchetă, eu am avut curajul să îi spun: „E 
adevărat că m-am bucurat de ce s-a întâmplat în Un-
garia și așteptam să se întâmple și la noi acest lucru. 
Dar pentru faptul acesta, că m-am bucurat că ungurii 
s-au răsculat, nu mă puteți condamna”. De, eram de 
modă veche, bazându-mă pe normele legale, atât cât 
știam și eu din drept. I-am spus: „Mă puteți condamna 
pentru că trebuie să fi făcut ceva. Or, la mine nu ați 
găsit nimic”. În prima arestare găsiseră cărți, literatu-
ră legionară, dar acum, nimic. Dar anchetatorul mi-a 
spus: „N-avea tu grijă, că nu scapi!”. Și n-am scăpat. 
Am fost încadrați la un articol care prevedea pedeapsa 
cu moartea. După ce am terminat ancheta, m-a chemat 
sus anchetatorul-șef Enoiu și zice: „Uite, s-a terminat 
ancheta și aceasta e încadrarea”. Și mi-a dat un pro-
ces de încheiere a anchetei și a începerii procesului, 
adică trimiterea la Tribunal. În acel proces, scria că eu 
mă încadram la articolul 1 din Decretul 199 din 1950. 
Nu era specificat ce prevedea acel articol. Mi-a arătat 
doar încadrarea. De fapt, acel articol în care am fost 
încadrat prevedea condamnarea la moarte pentru cri-
mă de uneltire împotriva securității interne și exter-
ne a statului. Ei, când m-au anchetat, insinuau și au 
vrut să mă facă vinovat de faptul că am venit la Cluj 
în anul 1956 ca să iau legătură cu studenții din Cluj, 
pentru a coordona mișcările studențești și, eventual, 
pentru a lua legătura și cu Budapesta, cu studenții de 
la Budapesta. Eu am citit ce era scris în proces, dar 
exprimam o poziție indiferentă și oarecum de tânt. Și 
anchetatorul, după ce am citit și m-a văzut că nu reac-
ționez, mi-a spus: „Știi ce înseamnă aceasta?”. S-a dus 
la fișet, a deschis tacticos fișetul, a luat un cod penal, 
l-a deschis și mi-a citit ce prevedea acel decret, care 
spunea că se condamna la moarte pentru următoarele 
infracțiuni: articolul 1 – „crimă de uneltire împotriva 
securității interne și externe a statului”. Dar și după 
ce am auzit ce prevedea articolul, eu am rămas perfect 
indiferent. El s-a uitat la mine și ar fi vrut să mă vadă la-
mentându-mă, speriindu-mă, văicărindu-mă. Eu, însă, 
i-am împins codul penal pe marginea mesei și aștep-
tam. S-a uitat la mine, a sunat și a chemat gardianul 

și m-a trimis jos, în celulă. Când am intrat în celulă, 
am început să mă gândesc. Abia acolo am început să 
realizez gravitatea lucrurilor, zicându-mi că ei erau în 
stare să ne condamne pe câțiva la moarte ca să dea 
un exemplu studenților, ca să-i înfricoșeze. Am început 
să mă neliniștesc. Mă plimbam de colo până colo în 
celulă și, la un moment dat, am auzit un ciocănit la 
peretele din dreapta. Am verificat vizeta, ca să nu mă 
vadă gardianul, și am răspuns. Așa l-am cunoscut eu 
pe Gheorghe Calciu. Dincolo era Gheorghe Calciu, care 
mi-a spus: „Aici e Gheorghe Calciu, student la medici-
nă, sunt arestat din 1948 (noi eram în anul 1957, deci 
avea deja nouă ani de închisoare)”. La rându-mi, i-am 
spus numele meu și el m-a întrebat de ce eram agitat, 
pentru că simțise neliniștea mea. Eu i-am spus că eram 
agitat pentru că tocmai aflasem la ce articol mă înca-
drez și că eram condamnat la pedeapsa cu moartea. 
El mi-a spus: „Nu te speria, că și eu tot la acel articol 
sunt încadrat și noi nu mai avem ce face decât să ne 
rugăm”.

Erați credincios pe atunci?
Eram, eram credincios, dar nu un habotnic. Eram așa, 
ca tot creștinul. Păzeam o lege și călcam o sută. Chiar 
am o poezie pe această temă – Chemarea păcatului. 
Eram la Aiud, la izolare, într-o zi frumoasă de mai și 
la vreo 500 de metri de închisoare era o școală. Era 
pe la ora 11:00-12:00, când ies copiii de la școală, 
și țâncii aceștia, când ies, fac o larmă – se bat, se 
aleargă, nu știu ce – și această larmă a pătruns până 
în camera unde eram eu izolat. În larma aceea, am 
auzit un glas de femeie care spunea: „Ionele, las-o 
pe Măriuca-n pace că îți rup urechile, ștrengarule!”. 
Nu mai auzisem glas de femeie de vreo patru-cinci 
ani. Lucrurile acestea se întâmplau prin 1961, când 
eram la Aiud. Așa m-a răscolit tot zgomotul străzii 
și mai ales glasul femeii, că m-am pomenit zicând 
așa: „Mai scapă-mă o dată, Doamne,-n viață”. M-am 
oprit și m-am gândit că din aceasta se poate face 
o poezie. Așa am scris poezia Chemarea păcatului: 
„Mai scapă-mă o dată, Doamne,-n viață/ Ca pe-un 
juncan flămând într-o fâneață,/ Să pasc, să pasc și 
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flori, și fân de rând,/ Că Doamne, Doamne, tare sunt 
flămând!/ Atâta am răbdat și-atât am plâns/ Că-n 
suflet, Doamne, sunt aproape stâns/ Și nici nu știu 
de voi mai fi în stare/ Să mai vibrez când voi vedea 
o floare”. 

„POEZIILE REUȘITE PARCĂ ÎMI ERAU ȘOPTITE DE 
CINEVA.”

În cât timp scriați o astfel de poezie?
Dacă eram la izolare, o scriam într-o noapte din aceea 
geroasă. O concepeam, o mai uitam, o mai adăugam. 
Dar, în general, poeziile reușite parcă îmi erau șoptite 
de cineva. Nu erau prelucrate, pentru că nu aveai cum 
să le prelucrezi, nu aveai condiții.

Dar pe ce le scriați, cum le memorați?
Le scriam pe perete cu un cui, dacă aveam. Când 
aveam câte o bucată de săpun, mai scriam și pe săpun. 
Mai scriam câte un rând ca să îl memorez. Dacă nu 
puteam scrie nici pe perete, nici pe săpun, le scriam pe 
scoarța cerebrală. Rețineam o strofă, două, trei. 
 
Dedicați cartea de poezii Peisaj lăuntric gene-
rației dumneavoastră. Conceptul acesta de ge-
nerație, deocamdată, e îngropat. E un subiect 
sensibil.
De ce e îngropat? Nu e îngropat. Noi am fost genera-
ția de la `48. Cartea a fost dedicată acestei generații. 
Când am văzut că poeziile se înmulțesc, atunci m-am 
gândit la o publicație și tot atunci m-am gândit la dedi-
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cații. Atunci mi-a venit dedicația: „Generației mele de 
Don Quijoți striviți de prea marele lor vis”.

Care a fost acel prea mare vis?
De fapt, cel care este și astăzi. Atunci era naționalis-
mul. Era dorința de a opri instaurarea comunismului. 

Visele de aceea sunt vise și idealurile de aceea sunt 
idealuri, pentru că nu pot să se împlinească. Despre 
aceasta vorbesc în poezia Teama: „Mă înfior și-mi pare 
rău nespus/ La gândul că acest urcuș pe care/ De-atâ-
ta vreme urc fără-ncetare/ Se va sfârși și voi ajunge 
sus.// O teamă mă cuprinde c-o să-nving/ Și-ajuns în 
piscul năzuinței mele/ N-oi mai avea deasupra cer cu 
stele/ Spre care să râvnesc, și-o să mă sting.// N-o să 
mai am de ce să mă-nfior/ Și nici de ce vibra ca pâ-
nă-acum,/ Sticlos și rece străluci-voi numai,/ Fără de 
năzuinți, fără de dor.// Uitate într-un colț vor rugini/ Și 
sclipitoare-mi armuri, și spada,/ Căci sus în pisc se va 
sfârși balada.../ Frumos și bine, dar se va sfârși”.

Așa că idealurile trebuie să fie cât mai înalte, ca să 
nu fie atinse. Lumea nu mai înțelege aceasta, nu mai 
dorește să învingă. Când am avut o dată o întâlnire 
cu colonelul Crăciun, în timpul reeducării, când m-a 
chemat la el ca să mă prelucreze, mi-a spus: „Mă, voi 
chiar sunteți nebuni! Nu vă dați seama că ați pierdut 
partida? Noi am câștigat. V-am învins și trebuie să vă 
supuneți realității!”. Eu i-am spus: „Înțeleg, domnule 
colonel, că ați învins dumneavoastră, dar într-o luptă 
ca a noastră nu victoria contează, ci lupta. Noi încă mai 
putem lupta și aș vrea să mă întâlnesc o dată cu dum-
neavoastră după ce se va sfârși această încleștare”. A 
tras o înjurătură și a plecat. Nu a înțeles.

A luat-o ca pe o amenințare?
Nu, nu a luat-o ca pe o amenințare. Eu doar i-am spus 
că într-o încleștare ca a noastră nu contează victoria, 
ci contează lupta. Nu a înțeles lucrul acesta. Peste 
ani, după eliberare, am fost la el acasă, pentru a mă 
documenta nițel în legătură cu reeducarea. Scriam pe 
atunci cartea Reeducarea de la Aiud. Nu i-am adus 

aminte atunci de acele vorbe. Nu mi-a venit în minte. 
Eram preocupat de altceva. În plus, m-a dezarmat nițel 
comportarea lui: m-a îmbrățișat. Când m-a văzut, m-a 
îmbrățișat și am simțit că îmbrățișarea a fost sinceră. 
Și nu am putut să nu îi răspund cu aceeași sinceritate 
la îmbrățișare. 

A fost un moment emblematic: victima cu călăul. El 
era acum un om bătrân, era un om trecut de 80 de 
ani. Eu aveam 65 de ani când am fost la el. Era singur, 
era prăpădit. Suferea de prostată și în camera în care 
m-a primit am simțit un miros asemănător cu cel din 
celulele din închisoare, unde deținuții erau nevoiți să 
își facă toate necesitățile. Aflasem că îi murise soția de 
curând. Mai mult decât atât, cu un an înainte de ajunge 
la el, i se sinucisese un copil – băiatul lui, trecut de 
30 de ani la acea vreme. Și mi-a stârnit o compasiune 
omenească. Astfel, m-a dezarmat comportamentul lui, 
m-a dezarmat îmbrățișarea lui. Mi-am dat seama că 
și el este om și poate fi și el uman. Când le-am spus 
unor prieteni de-ai mei că am fost la colonelul Crăciun 
și m-am îmbrățișat cu el, unul dintre ei s-a supărat și 
mi-a spus: „Trebuia să îl pălmuiești!”. Cum adică, să 
mă fi dus la el acasă și să îl iau la pălmuit? De ce să îl 
pălmuiesc? A fost cândva ceea ce a fost.

I-ați dat marea șansă a împăcării cu dumnea-
voastră pe cale. 
Totuși, mi-am dat seama că nu se va mântui, pentru 
că nu conștientiza răul pe care l-a făcut. El își rescri-
sese cu totul biografia. Trecuseră trei-patru ani după 
schimbare, după 1989, și, sigur, s-a speriat nițel de 
ceea ce i se putea întâmpla. Dar, cu timpul, a început 
să caute justificări și, în primul rând, justificări față 
de conștiința lui. Era convins că așa a fost, așa cum 
și-a rescris biografia. Susținea că s-a purtat omenește 
cu noi. Dacă el mi-a spus mie, care am stat opt ani la 
Aiud și știam cum a fost, că îmi schimba cearșaful la 
două săptămâni! Cearșaf inexistent! Nu am văzut un 
cearșaf decât la Cluj, în închisoarea de aici, pentru 
că era închisoare de tranzit și era nițel mai omenos 
tratamentul. 
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Citind poeziile dumneavoastră, se reflectă o 
anumită zbatere interioară. Cum ați scăpat de 
acest box interior?
Să știți că și îndoiala, și această zbatere interioară sunt 
productive.

Productive? De ce?
Dacă nu ar fi fost zbaterea interioară, nu ar fi fost 
această carte de poezii.

În închisoare, noi am trăit fără nicio preocupare de 
aceasta spirituală care să ne poată ține în legătură 
cu transcendentul, cu Dumnezeu. De aceea, am fost 
nevoiți să trăim în ficțiune. Și am trăit într-o lume pa-
ralelă ani de zile. Eu, mai ales când eram la izolare, 
mă întorceam de acolo ca dintr-o excursie. Hoinăream 
prin toată lumea cu gândul, mă certam cu toți, făceam 
și clădeam o lume mai bună, pe urmă nu îmi plăcea și 
o stricam la loc, apoi cream alta. Am câteva poezii în 
acest sens. 

„POEZIA DIN ÎNCHISOARE ESTE SCRISĂ DIN NECESI-
TATE SUFLETEASCĂ, DIN PREAPLINUL SUFLETESC. E O 
REVĂRSARE.”

Mulți scriu, creează poezii și literatură, în ge-
neral, cu multă mândrie. Care este legătura, de 
fapt, între actul poetic și smerenie?
Da, cu multă mândrie. Dar poezia din închisoare este 
scrisă din necesitate sufletească, din preaplinul su-
fletesc. E o revărsare. Erau momente de disperare, 
momente de încremenire: „Demult, demult, de când 
eram furtună,/ Nu mai vibrează-n mine nici o strună,/ 
Nu mai mijește-n suflet nici un dor,/ Demult nu mai 
încerc nici un fior/ Și nu mai fumeg nici o amintire,/ 
Iar de mai am vreun fulger în privire,/ E doar o măr-
turie-ndepărtată/ C-am fost furtună, c-am fost viu 
odată.// De-ncerc să plâng, în ochii-mi stinși și seci/ 
Și lacrimile-amare îmi sunt reci,/ Iar de surâd, surâsul 
meu absent/ Pare-o pecete pe un pergament/ Ce vine 
parcă-anume să-ntărească/ Că nu mai sunt făptură 
omenească,/ Ci doar un basorelief tocit/ Pe fondul 

timpului încremenit”. (Poezia Încremenire II – n. n.)

Erau și momente de acestea. Dar tocmai această zba-
tere interioară te scotea din acea stare.

„O SERIE DE POEZII SCRISE DE NICHIFOR CRAINIC ȘI 
DE RADU GYR AU FOST UN ADEVĂRAT BALSAM.”

În zbaterea aceasta, cum ați ajuns la concluzia 
că poetul e o lună, nu un soare? Într-una din po-
eziile dumneavoastră, în Prefacere, spuneți că 
străluceați ca o lună, nu ca un soare. 
Da, probabil că eu întotdeauna am fost un timid. Nu am 
îndrăznit să fiu soare. Văd că ați citit această poezie.
 
Sfios, cum vă este firea? E afirmația dumnea-
voastră dintr-o altă poezie.
Da, așa e, așa spun într-o poezie, pe care am scris-o 
aici, la Securitatea din Cluj: „[...] Și, sfios, cum îmi e fi-
rea,/ Mă așez în rând cu toți.// Unii blestemă și plâng,/ 
Alții-și strâng venin în gușă,/ Eu sorb propria-mi ce-
nușă/ Mă-nvelesc să nu mă stâng.” (Poezia Moarte 
provizorie – n. n.)
 
V-a ajutat poezia în închisoare?
Da, da, m-a ajutat. Pentru mine, o serie de poezii scrise 
de Nichifor Crainic și de Radu Gyr au fost un adevă-
rat balsam. Când eram deprimat, când eram flămând, 
rebegit de frig la izolare, spuneam poezia Cavalcada, 
de Radu Gyr. După aceasta mă simțeam și sătul, și 
încălzit. 

Mie în închisoare mi se făcea foame cumplit. Timp de 
12 ani, nu m-am simțit niciodată sătul, dar nu am suferit 
de foame, precum au suferit alții. Am avut și un orga-
nism robust, care ajunsese să se adapteze situațiilor. 
Vă rog să mă scuzați că vă spun, dar eu ajunsesem, la 
închisoare, să ies afară la zece zile, la două săptămâni. 
Și acest lucru se întâmpla mereu, nu era o constipație, 
lucru care m-a neliniștit puțin. Dar mă simțeam bine, 
nu aveam amețeli. Atunci am început să întreb doctorii 
ce se întâmpla (erau mulți doctori printre noi). Fiecare 
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mi-a dat câte o explicație, dar unul dintre ei mi-a spus 
să nu mă impacientez, explicându-mi că organismele 
robuste au posibilitatea să digere și celuloza, la nive-
lul intestinului gros existând o enzimă care face lucrul 
acesta. Mi-a spus că eu digeram, ca orice erbivor, și ce-
luloza. Și, într-adevăr, așa se întâmpla. Din tot balastul 
pe care îl primeam în închisoare, ca de exemplu, varza 
acră sau ciorba de varză acră, eu digeram și celuloza, 
ceea ce nu este firesc pentru un organism normal, care 
este programat să asimileze anumite componente, dar 
nu celuloza. Celuloza nu se asimilează, celuloza se 
evacuează. Dar eu am avut această capacitate, pe care 
o simt și acum. Pot să nu mănânc trei zile fără să îmi 
fie foame. Sau, de exemplu, când sunt singur, mă tre-
zesc dimineața și mă apuc de ceva, de un lucru manual 
sau altceva, și nu mănânc decât seara la ora 18:00, 
fără să fi mâncat toată ziua sau să fi simțit foame. Și 
mănânc foarte puțin.

Unii poeți, în închisoare, au scris versuri în care 
erau „inspirați” de foame. De exemplu, luna era 
asociată cu o mămăligă. Dumneavoastră aveți 
asemenea poezii?
Nu, nu am, dar mi-a plăcut să le citesc. Are Nichifor 
Crainic o poezie de acest gen, intitulată Cântecul Foa-
mei și are și Radu Gyr o asemenea poezie. Știu doar câ-
teva versuri din poezia lui Crainic: „În țara turmelor și-a 
pâinii/ Visez o mână de ciuperci.../ Lăsați-mă în rând 
cu câinii/ La raiul unui blid de terci.// O, Milostivule, Tu 
Care/ Cu doi ciortani și cinci colaci/ Făcuși un munte 
de mâncare/ Și săturași pe cei săraci,// Repetă, Bunu-
le, minunea/ Și-ndestulează mii de guri,/ Iar mie-as-
cultă-mi rugăciunea:/ Dă-mi doar un coș cu firmituri”.

Da, Crainic a suferit tare mult de foame. Era construit 
altfel. A făcut și compromisuri pentru foame.

Dumneavoastră ați fost mai mult un ascet.
Da, dar vezi, nu toată lumea a putut fi așa. Nu pot să 
spun că nu-mi era foame. Nu am suferit de foame, dar 
am suferit tare de frig. Era cu totul cumplit! La izolare, 
iarna, sufeream de frig, într-o încăpere de trei metri pe 

patru, în care nu era nimic, decât ciment și un hârdău 
pentru necesități, fără capac, ca să nu ai pe ce sta. Re-
almente, nu aveai pe ce sta. Ne mai așezam rezemați 
de perete, așa jos, dar înghețam. Trebuia să facem tot 
timpul mișcare. Adormeam. Dormeam mergând. M-am 
învățat să dorm mergând încă din timpul anchetei de 
la Securitate. Ancheta era noaptea, iar ziua nu aveam 
voie să dormim. Ne supravegheau pe timpul zilei și nu 
puteam dormi. Mă plimbam prin celulă: făceam trei 
pași înainte, trei pași înapoi, mă întorceam și în acest 
timp dormeam. Gardianul se uita prin vizetă și mă ve-
dea plimbându-mă, dar eu dormeam.

Ar trebui să scrieți o poezie despre acest lucru, 
care să înceapă cu: „M-am învățat să dorm mer-
gând...”
Da. La închisoare era la fel. Mă mai rezemam de câte 
un perete și ațipeam două-trei minute și simțeam cum 
curg în jos și când ajungeam cu genunchiul pe cimen-
tul rece, săream și mă îndreptam. Dar noi eram tineri. 
Erau și alții, bătrâni, care nu puteau sta atâta timp fără 
a dormi, fără să stea așezați pe ceva.

Cum v-ați adaptat la viața de după eliberare? 
La comunism, cum v-ați adaptat? Cine erați 
atunci?
Când am ieșit din închisoare, am avut conștiința că nu 
mă mai pot realiza profesional. Terminasem Facultatea 
de Istorie în anul 1952, an în care m-au arestat, iar li-
cența mi-am dat-o abia în 1969, datorită unui profesor 
care m-a anunțat că a apărut un decret care prevedea 
că puteau să-și dea licența toate seriile din diferiți ani, 
toți cei care, din diferite motive, nu și-au dat licența la 
timpul lor. Și-atunci m-am prezentat și eu. Dar mi-am 
dat-o așa, formal, pentru că nu mi-a folosit niciodată. 

De ce foarte mulți deținuți politici care au rezis-
tat și care au ieșit din închisoare au spus că era 
mai bine acolo și că nu au regretat acea perioa-
dă de detenție? Mai mult decât atât, dacă ar fi 
să se întoarcă timpul ar mai repeta experiența 
carcerală?
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Închisoarea a produs două feluri de oameni. Unii au 
intrat în închisoare și au ieșit mai buni de acolo. Dar 
au fost și o altă categorie de oameni integri chiar, care 
au ieșit cu sufletul ghebos, devenind mai răi. Chiar 
un prieten de-al meu, Grigore Caraza, care a trecut la 
Domnul acum câteva luni, care, nu știu, era un munte 
de rezistență, a fost un astfel de exemplu. După mai 
bine de 20 de ani de închisoare, când a trebuit să iasă 
de acolo, nu a mai vrut să plece. Spunea că după atâția 
ani, în libertate nu mai avea pe nimeni, nu avea fami-
lie, nu avea unde să se ducă. A trebuit să îl scoată cu 
forța de la închisoare, cu miliția. Au venit ofițeri de la 
ministerul din București și l-au rugat să iasă, dar el se 
opunea. S-a baricadat în celulă și au trebuit să spargă 
ușa ca să îl scoată. L-au luat pe sus și l-au dus la Piatra 
Neamț, de unde era el. 

Acest Grigore Caraza s-a înrăit. S-a înrăit pe toți cei 
care au făcut compromisuri la reeducare. Dar compro-
misuri am făcut toți. Dacă ați citit cartea Reeducarea 
de la Aiud, acolo vorbesc despre două documente pe 
care eu le-am găsit la dosarul meu, niște declarații pe 
care le-am dat în timpul reeducării de la Aiud, când 
m-a luat colonelul Crăciun să mă prelucreze și mi-a 
dat un top de hârtie ca să scriu o declarație. Dar după 
atâția ani, nici nu mai eram în stare să scriu, nu mai 
știam normele gramaticale, scriam ca un analfabet. 
Dar, când am pus mâna pe condei și a trebuit să scriu, 
mi-am adus aminte. 

Ca o paranteză, tot acolo, la Aiud, am scris și poezia 
Unde-s nebunii? – dar nu i-am dat-o lui Crăciun. M-am 
gândit că o putea pune la dosar sau puteam fi învinuit de in-
stigare la război. Că doar așa spun versurile: „S-a-mpotmolit 
istoria și plânge,/ Cu prora-nfiptă într-un colț de stâncă.// 
Nu se mai nasc nebuni care s-o mâne/ Cu bâta de la 
spate, ca pe-o vită,/ Acestui veac să-i pună dinamită/ Și 
evu-nțelepciunii să-l dărâme”. 

Ei, am dat, deci declarația, am scris o pagină și jumăta-
te, în care spuneam, în sinteză: „Domnule, eu nu pot să 
fiu comunist, pentru că...”. Și am înșiruit motivele. Dar 

am menționat că poziția mea este următoarea: „Mă voi 
conforma tuturor legilor țării dacă va fi nevoie, dar nu 
pot să fiu comunist, pentru că nu pot să găsesc calități 
acestei ideologii nefaste”. La sfârșit, am specificat că 
eu, cel adevărat, sunt autorul acestei declarații și am 
trecut și data. Aceasta am făcut-o pentru a mă asigura, 
pentru că s-ar fi putut ca altă dată, momit de ispite, să 
spun altceva. Crăciun a fost foarte furios. A dus-o să o 
arate în toate cluburile de reeducare, așa se numeau 
grupurile de deținuți. Dar, după un an și jumătate, 
când a făcut presiuni mari asupra mea, când m-a scos 
și m-a dat pe mâna celor reeducați, care tot timpul mă 
băteau la cap și îmi creau o stare sufletească de ne-
suportat (de bătut nu m-au bătut), m-a pus să scriu 
altă declarație. A fost, de fapt, cea mai grea perioadă 
din detenție, când am fost scos din tranșee și pus în 
câmpul luptei, în fața tuturor primejdiilor. Și vedeam 
căzând pe lângă mine conștiințe. În aceste împrejurări, 
am dat o declarație mai nuanțată. Am explicat că s-ar fi 
putut să mă fi aflat pe drumuri greșite, dar că tot ce am 
făcut am făcut cu bună intenție și cu gânduri bune. În 
cazul în care aș fi fost eliberat – și se prevedea atunci 
că ne-am fi putut elibera, iar după trei săptămâni m-am 
eliberat, de fapt s-au eliberat toți – promiteam că voi 
fi un cetățean onest al țării, voi munci cinstit și nu voi 
mai face probleme aparatului de stat. 

În acele cluburi de reeducare, ați vorbit și cu 
ÎPS Bartolomeu Anania?
Nu, nu, pentru că el era la secția TBC și avea o altă 
situație, era mai la început. Iar atunci când au început 
demascările, când a fost marea ofensivă și când ma-
rea majoritate, cam 90%, și-au făcut demascările, unii 
formal, alții mai vehement, ÎPS Bartolomeu era la TBC. 
Și-a făcut și el autodemascarea, dar a fost o chestie 
așa, mai mult formală: n-a incriminat pe nimeni, și-a 
susținut poziția lui. 

E foarte interesant, pentru că în Memoriile Înal-
tului Bartolomeu este menționat episodul când 
colonelul Crăciun îl trimite pe Anania la cei 
care erau legionari să le explice anumite dife-
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rențe, pentru că e nuanțat aici, faptul că Înaltul 
Bartolomeu avea această poziție și spunea că 
poți să fii creștin și în afara legionarismului.
De altfel, el nici nu a fost legionar. A făcut parte din 
Frățiile de Cruce, dar nu a fost un militant legionar. De-
sigur, avea prieteni legionari, a simpatizat cu ideea, dar 
el nu a fost legionar.

„GRUPUL MISTICILOR, GRUPUL STRÂNS ÎN JURUL 
LUI GAFENCU, LUI IANOLIDE, DUCEA O VIAȚĂ APROA-
PE DE SFINȚENIE, APROAPE DE VIAȚA CĂLUGĂRILOR.”

Atunci când ați fost în închisoare, erau unii 
care au trecut prin Frățiile de Cruce, alții care 
se țineau de toată gândirea legionară și alții 
care încercau cumva o purificare a gândirii lor 
de orice fel de ideologie, pentru a se adânci în 
trăirea creștină.
Da, în închisoare au apărut câteva grupuri. Sigur, oa-
menii nu sunt toți la fel. Erau unii mai aplecați spre re-
ligiozitate. Era grupul misticilor, grupul strâns în jurul 
lui Gafencu, lui Ianolide, care ducea o viață aproape de 
sfințenie, aproape de viața călugărilor.

Și cum vedeați acest grup? Știați de el în închi-
soare?
Se știa. Dar ei au fost mai apoi împrăștiați. Grupul 
s-a format prin ani 1946-1948, când încă se mai pu-
tea circula, când încă nu erau izolați fiecare în celula 
lui, când încă mai erau scoși împreună la muncă. Era 
colonia de muncă de la Galda, unde munceau și unde 
s-a cunoscut Gafencu cu Ianolide, cu Virgil Maxim și 
cu alții. Au fost vreo zece oameni în acest grup. Erau 
creștini cărora li se spunea că erau habotnici. Dar ei 
aveau o altă înțelegere asupra lumii. 

Nu a mai existat în închisoare un asemenea fenomen, 
în nici într-un caz!

După ce acest grup a fost împrăștiat, fiecare din ei s-a 
descurcat cum a putut. Fiecare s-a retras în cochilia 
lui. 

Dumneavoastră regretați perioada de detenție?
Nu regret, pentru că am sentimentul omului împlinit. 
Când am ieșit din închisoare, mi-am dat seama că pro-
fesional nu mă voi putea realiza, mai ales că mi s-au 
pus niște interdicții. N-am fost primit nicăieri. Am lu-
crat opt ani de zile la munca de jos, am fost hamal. 
Totuși, prin anii `70, când a fost o perioadă de dezgheț, 
am ajuns redactor la o revistă de istorie. 

Și m-am căsătorit, ca să mă realizez biologic. Am făcut 
un copil, o fată de care sunt foarte mândru și despre 
care spun că e capodopera mea și la a cărei formare in-
telectuală am contribuit. S-a întâmplat să fie un copil 
bun. Este ziaristă, e în Germania. A fost coresponden-
tă vreo șapte-opt ani acolo din partea Radio România 
Actualități. Acum are o agenție de știri, un birou de 
notificări.

Ați mai scris poezii după eliberare?
Am mai încercat, dar nu am mai avut pentru ce, viața 
nu mi-a mai dat ocazii. Ca să scrii poezii, trebuie să fii 
visător, să fii nițel leneș. Ca în această poezie: „Toate 
sunt la locul lor,/ Rănile nu mă mai dor,/ Poftele le-am 
pus-n cui/ Nu duc dorul nimănui/ Și nimeni nu-mi duce 
dorul./ La ușă am tras zăvorul/ Să nu mă mai năpă-
dească/ Nicio patimă lumească/ Nici ispite, nici stihii/ 
Nici regretele târzii./ Nu mai am nici dar, nici har/ Nu 
mai am nici râvnă chiar,/ Nu mai cred nici în minuni/ 
Nu mai am nici viziuni/ Decăzut din grație/ Fac doar 
figurație/ Băltind ca o mlaștină/ Din țara lui baștină/ 
Și din când în când tresar/ Și îmi vine să urlu doar.”

Și aici un text din Cioran. Cioran spune undeva că ul-
timul stadiu al lirismului este urletul. Înclin să îi dau 
dreptate.
 
Nu sunt un bun vorbitor.
 
Sunteți un trăitor.
Nu am nici un merit pentru aceasta. Așa a fost să fie...
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EVENIMENTE

Pelerinajul pe jos la Părintele 
Arsenie Boca  

Text și foto: Romina Sopoian

Dimineaţa încă înnoptată de 16 mai i-a adunat pe cei 
87 de pelerini din comunitatea Bisericii din Hasdeu 
pentru a porni cu avânt spre Mănăstirea Prislop din 

Ţara Haţegului. Deşi au participat la multe alte pelerinaje 
la mormântul Părintelui Arsenie Boca, cel de anul acesta 
a fost unul special. Autocarele care îi transportau de 
obicei pe călători până la destinaţia finală s-au golit 
mult mai devreme, pelerinii hotărând să parcurgă pe jos 
distanţa de 19 kilometri dintre Hunedoara și Prislop. 

Osteneala asumată cu bucurie de aceşti credincioşi, 
care poartă în suflet multă dragoste şi recunoştinţă 
pentru Sfântul Ardealului, a fost răsplătită cu vârf 
şi îndesat. Toate au fost frumoase şi cu mult folos în 
această drumeţie duhovnicească. Aerul proaspăt şi 
răcoros al dimineţii, aburii ce se ridicau din verdele crud 
de început de vară i-a învăluit pe toţi, dându-le multă 
energie, alungând orice urmă de somn. Natura acelui 
ţinut încă ferit de zgomotul maşinilor a impresionat 
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la fiecare pas. Mirosul îmbătător al salcâmilor de pe 
marginea drumului şi soarele care începea să-şi facă 
simțită prezenţa printre norii de la orizont le-a readus 
pelerinilor liniştea pierdută printre betoanele urbane. 
Mai mult decât atât, exista un vădit paradox: cu fiecare 
kilometru parcurs, oamenii se simţeau tot mai bine, 
parcă tot mai odihniţi. Zâmbetele şi buna dispoziţie 
i-a cuprins pe toţi. Doar toaca se auzea neîncetat, cu 
un ritm susţinut ce făcea ca tot mai mulţi kilometri să 
rămână în urmă cu o uşurinţă greu de înţeles. 

Popasurile binemeritate au fost şi ele o binecuvântare. 
Aflaţi pe dealurile înalte, cu „capul în norii” formaţi de 
aburii dimineţii, călătorii s-au bucurat de merindele 
lor, mâncarea împărţită cu ceilalţi părând mai bună 
ca cea de acasă. Întăriţi trupeşte, au pornit din nou la 
drum. Apropierea tot mai mare de Părintele Arsenie, 
cel atât de aproape sufletului lor, le-a dat şi mai multă 
râvnă. Cântările către Dumnezeu şi Maica Domnului au 
răsunat prin satele de deal. Oamenii au ieşit la poartă, 
salutând cu bucurie şi aprecieri sincere. Liniştea de la 
începutul drumului a fost treptat înlocuită de forfota din 
apropierea Mănăstirii Prislop. Mulţimile de pelerini care 
vin neîncetat din toate judeţele ţării demonstrează că 
Părintele Arsenie nu mai poate fi numit doar „Sfântul 
Ardealului”, marele duhovnic devenind demult „Sfântul 
românilor” de peste tot. Astfel, se adeveresc mai mult 
decât oricând cuvintele părintelui pe care le-a spus 
când încă era în viaţă: „Va lua ţara foc de la Prislop”.     

După cele cinci ore de drum, au urmat alte cinci ore 
de aşteptat la mormânt, pentru a săruta preţ de o 
secundă crucea Părintelui Arsenie. Deşi puţin greoaie şi 
obositoare, aşteptarea a meritat. Rugăciunea personală, 
discuţiile prietenoase şi cântările duhovniceşti i-au întărit 
pe toţi în răbdare, iar timpul a trecut parcă mai repede, 
mai cu folos. Crucea şi ripidele ce fuseseră purtate în 
fruntea grupului pe durata întregului pelerinaj au devenit 
punctul de reper în marea de oameni care se revărsa 
din toate părţile. Coada imensă formată de mulțime şi 
noianul de flori de la mormânt dădeau mărturie despre 
sfinţenia acestui mare om al lui Dumnezeu! 

Bucuroşi şi împliniţi, pelerinii s-au întors la autocarele 
ce-i aşteptaseră aproape toată ziua. În drum spre casă, 
au mai făcut un popas la biserica din Cinciş, un loc 
deosebit. Deşi nu mai sunt mulţi cei care l-au cunoscut 
personal pe Părintele Arsenie, călătorii noştri au avut 
marea ocazie de a vorbi cu preoteasa Anişoara Opre, 
un chip senin de creştin adevărat. Fiica duhovnicească 
de odinioară a Ieromonahului Arsenie a povestit despre 
relaţia lor, despre minunile părintelui în viaţa ei şi a 
comunităţii din Cinciş, dar şi despre regretatul Părinte 
Crăciun Opre, care a suferit de asemenea în închisorile 
comuniste. La cei 85 de ani, doamna Anişoara i-a întărit 
sufleteşte pe toţi cu o putere ce izvora din dragostea şi 
credinţa puternică în Dumnezeu. 

După fotografia de grup, pelerinii au urcat în autocarele 
ce i-au adus din nou la Cluj, după aproape 24 de ore. 
Da, au fost obosiţi, dar mai ales fericiţi. Petrecuseră o zi 
minunată alături de Părintele Arsenie, pentru care au cu 
toţii doar gânduri de mulţumire. 
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Dreptul Iov, biruitor al revoltei 
față de Dumnezeu  

Text: Ana-Maria Neag
Foto: Imagini preluate de pe internet

Dreptul Iov aduce omului contemporan – mult prea 
obișnuit să cultive și să-și justifice tot mai subtil 
revolta față de Dumnezeu pentru cele mai mărunte 

lucruri – o lămurire duhovnicească, un mod de raportare 
mult mai sănătos față de rostul suferinței îngăduite de 
Dumnezeu.
 
Prezența reală a lui Iov în istorie o confirmă, pe de o 
parte, Tradiția Bisericii Ortodoxe, care îl prăznuiește 
pe 6 mai (Iov este cinstit și în calendarul catolic, 
pe 10 mai) și, pe de altă parte, Vechiul Testament, 
prin Cartea lui Iov, ce s-a așezat întotdeauna alături 
de celelalte cărți sfinte ale iudeilor. Autorul ei a 
rămas necunoscut, fapt ce nu slăbește însă valoarea 
literară și nici veridicitatea. Conform Sfântului Ioan 
Gură de Aur, această istorisire s-ar fi scris înainte 
de perioada exilului babilonian (587 î. Hr.), în 
momentul anterior Legii lui Moise, ceea ce face din 
Iov un om cu adevărat uimitor datorită raportării sale 
față de Dumnezeu, ascultându-și glasul conștiinței 
în lipsa sprijinului pe care îl dădea Legea. Iov apare 
menționat și în alte locuri din Vechiul Testament și 

anume în Cartea lui Iezechiel (14: 4-20) și în Cartea 
lui Isus Sirah (49: 10).

Despre originile sale, ne oferă informații însăși cartea 
ce îi poartă numele, în care se menționează că trăia 
în ținutul Uz, situat în „sud-estul Palestinei, în aria 
Moabului, care cuprindea și o parte din deșertul Arabiei” 
(ÎPS Bartolomeu, notă în Sfânta Scriptură la Cartea lui 
Iov ). În privința descendenței genealogice, Sfântul Ioan 
Gură de Aur consideră că s-ar fi născut din neamul lui 
Isav (fratele Patriarhului Iacob), un om predispus spre 
tot ce ține de partea trupească, fapt ce arată că biruința 
asupra moștenirii ereditare nu este imposibilă. 

Raportându-ne biografic la destinul lui Iov, inițial, se 
poate vedea un parcurs ascendent și sporitor din toate 
punctele de vedere. Dumnezeu l-a binecuvântat de-a 
lungul vieții cu cele mai râvnite bogății: fie că erau 
sufletești – om adevărat, neprihănit, drept, cinstitor 
de Dumnezeu, ferindu-se de tot lucrul rău (Iov 1: 1), 
fie spirituale (cel mai de seamă dregător din ținutul 
Soarelui-Răsare) sau materiale – Avea o turmă de șapte 

„Zidindu-ţi cetăţuia sufletului tău nerăzvrătită, vitejeşte ai suferit viforul cel 
cumplit al vrăjmaşului, mărite Iov”

 (din Canonul de rugăciune către Dreptul Iov)
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mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, 
cinci sute de asine păscătoare, precum și mulțime mare 
de slugi; avea tot ce putea să aibă un om pe pământ  
(Iov 1: 3). Chiar și prin numărul mare de copii – dintre 
care șapte băieți (considerați în epoca patriarhală 
continuatori ai unui neam) și trei fete – Iov se arăta 
covârșit de binecuvântarea lui Dumnezeu. Toate acestea 
sunt înfățișate aproape ca într-o poveste în prima parte 
a cărții, până când, dintr-o dată, prin lucrarea diavolului, 

pentru Iov urmează un șir de năpaste: avuțiile îi sunt 
furate de tâlhari, iar copiii mor, după ce un vânt din 
pustie dărâmă casa în care se ospătau. În fața acestei 
mari încercări, Iov are puterea și smerenia să spună: 
Domnul a dat, Domnul a luat; cum I-a plăcut Domnului, 
așa s-a făcut; fie numele Domnului binecuvântat 
(Iov 1: 21).Văzând devotamentul lui Iov și urându-l și 
mai mult pentru virtutea sa, diavolul cere îngăduință 
Domnului încă o dată pentru a umple paharul cu o 

Dreptul Iov cel întru mare cinste.



26

ultima nenorocire. Astfel, îl lovește cu bubă rea – boală 
ce constituise a șasea plagă a Egiptului – ceea ce îl 
determină pe Iov să se izoleze în afara cetății, undeva 
pe un morman de gunoi, unde stătea curățindu-și cu un 
ciob rănile provocate de boală. 

În toată această durere, Iov nu găsește sprijin nici 
măcar în soția sa, care îl îndeamnă să-L blesteme pe 
Dumnezeu. Nu află mângâiere adevărată nici de la 
prietenii săi – Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și 
Țofar din Naamah. Aceștia, deși i-au stat alături șapte 
zile și șapte nopți fără să-i spună vreun cuvânt, ajung 
în cele din urmă să îl supună unui adevărat proces de 
culpabilizare, încercând să îl facă să-și recunoască 
păcătoșenia trecutului din care ar decurge implicit 
și pedeapsa prezentului. Convingerea lor era că Iov 
suferă pentru păcatele nemărturisite din trecut. Iov 
însă era omul ce aducea jertfe constant chiar și pentru 
ispitele de gând ale feciorilor săi. Suferința sa nu este 
așadar înțeleasă de acești trei prieteni, care „în afara 
experienței lor ancestrale și personale, nu se arătau prin 
nimic a avea experiența decisivă a vinii, a pedepsei și 
a suferinței” (Petru Creția, „Comentariu la Cartea lui 
Iov” în Cartea lui Iov; Ecleziastul; Cartea lui Iona; Cartea 
lui Ruth; Cântarea cântărilor, p. 28). Ei încep să devină 
mai degrabă judecători ai lui Iov și pierd sentimentul de 
compătimire pe care îl avuseseră inițial.

Deși își apără nevinovăția în fața lor și, deci, a lui 
Dumnezeu, Iov rămâne singur și parcă fără un răspuns 
la durerea sa. Parcursul său sufletesc arată dorința de 
a se lămuri, de a se lumina cu privire la viața sa, iar nu 
revolta față de Dumnezeu, cum s-ar putea crede la prima 
vedere – însă și dacă ar fi așa, lui Iov i s-ar putea acorda 
toată îndreptățirea pentru că era „neprihănit” în fața lui 
Dumnezeu. Suferința devine atât de greu de purtat, încât 
Iov ajunge la epuizarea puterilor sufletești, în încercarea 
lui de a înțelege ce se întâmplă cu el, fără să Îl acuze pe 
Dumnezeu. Pragul acestei suferințe se află între două 
intenții: de a-l blestema pe Dumnezeu sau de a muri. În 
acest context, se poate înțelege cuvântul său: O, dac-aș 
fi în stare să-mi curm odată viața,/ ori să mi-l rog pe altul 

s-o facă-n locul meu (Iov 30: 24). Decât să ajungă la 
hulă, Iov preferă moartea, nu ca abandon al luptei, ci ca 
posibilă scăpare de un rău infinit mai mare: despărțirea 
definitivă de Dumnezeu prin hulă. E un moment de 
cumpănă. Nimeni nu-i vine însă în întâmpinare pentru 
a-i curma viața și, cu atât mai puțin o va face el însuși, 
dându-și seama, după glasul conștiinței, că și acesta 
ar fi un lucru potrivnic lui Dumnezeu. Singura soluție 
care îi rămâne la îndemână este răbdarea: Iov așteaptă 
înfrigurat un răspuns din partea lui Dumnezeu. Acest 
răspuns vine în mod personal la Iov pentru credința și 
dragostea lui neprefăcute față de Ziditorul său, care nu 
pot decât să-L înduioșeze și să-L atragă. După cuvântul 
dat drept răspuns, în care Dumnezeu îi vorbește 
despre atotputernicia și atotștiința Sa, Iov nu mai are 
nedumeriri și nici întrebări: Mă judec eu cu Domnu`n 
dojană și mustrare,/ eu, bietul, cel ce’n față cu acestea 
sunt nimic [...] ci mâna mi-o voi pune, cuminte, peste 
gură: dac’am vorbit o dată, de-acum nu mai vorbesc 
(Iov 40: 4-5).

Tăcerea din urmă nu provine însă dintr-o neputință 
sau dintr-o frică absurdă de a mai comunica, ci este 
tăcere înțelegătoare. De aceea, „măreția lui Iov este 
dublă: de a fi stăruit să întrebe și să protesteze câtă 
vreme interlocutorii săi vorbeau și îl combăteau ca 
reprezentanți ai unui Dumnezeu al dreptății, fie ea și o 
dreptate greu descifrabilă, și de a tăcea când a văzut că 
nu este așa, de a tăcea cu fruntea în pulbere, însă fără 
să-și recunoască altă vină decât aceea de a nu fi știut 
cu cine are de-a face” (Petru Creția, Ibidem, p. 36). 

Până în acest moment în care s-a făcut tăcere 
în sufletul lui Iov, astfel încât să-L poată auzi pe 
Dumnezeu, lupta interioară a fost marcată de durerea 
așteptării, de lacrimi după Dumnezeu, de stăruința 
chemării Lui – chiar și atunci când pare că nu aude – 
și de recunoașterea propriei nimicnicii: Și-acum pâraie 
calde mi-i sufletul pe chip/ și’n zile de durere mă ține 
înzilirea;/ mi-e somnul parcă noapte, din prăvăliri de 
oase/ și nervii se desfac (Iov 30: 16-17). Necârtirea lui 
Iov vădește până la urmă grija și darul lui Dumnezeu, 

ORTODOXIA NOASTRĂ



27

care și-au aflat sălaș într-un suflet smerit. Puterea de 
a purta această luptă iscată din lucrarea diavolului, 
chiar în condițiile în care Iov a fost un om drept și fără 
păcat, i-a dat-o tot Dumnezeu. Iov mărturisește acest 
lucru, desemnându-L pe Dumnezeu drept forța care 
împiedică fuga și dialogul cu însuși diavolul prin păcat: 
Cu strașnică tărie mă ține El de haină/ și de gâtlej mă 
strânge ca gulerul cămășii (Iov 30: 18).

Adesea, când suferința îi stă în cale, omul contemporan 
nu are curajul să se lase angajat cu toată convingerea 
în această luptă, ci se lasă indus în starea de cârteală 
și nemulțumire, care îl îndepărtează de Dumnezeu 
și de semeni și îl face infinit mai nefericit. Iov a avut 

această înțelepciune de a se lăsa purtat de Dumnezeu 
în mijlocul necazurilor, nelepădându-se cu ușurință, 
nelăsându-se prins de seducția pe care o exercită 
sămânța deznădejdii aruncată de diavol.

Bibliografie:

Petru Creția, „Comentariu la Cartea lui Iov” în Cartea lui 
Iov; Ecleziastul; Cartea lui 
Iona; Cartea lui Ruth; Cântarea cântărilor, București, 
Editura Humanitas, 1995;
Cuvântul Părintelui Ciprian Negreanu din 5.08.2013, 
exegeză la Cartea lui Iov.
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Talantul lui Samson 
Text: Maria-Magdalena Goia

Foto: Imagine preluată de pe internet

Neputinţa stăpânirii dorinţelor surpă darul primit

Pilda talanţilor ne arată că fiecare om primeşte o 
anumită înzestrare, după puterea lui (Matei 25: 15). 
Mântuirea, vedem din aceeaşi pildă, nu stă însă în 
măsura înzestrării, ci în măsura lucrării cu zestrea 
primită. Talantul este astfel un mijloc de agonisire 
a darului Sfântului Duh, nu este ceva mântuitor în 
sine. Putem înţelege mai uşor că de la talantul sau 
darul cu care ne naştem până la darul Duhului Sfânt 
este un drum de parcurs, ca de la moarte la viaţă, 
oprindu-ne puţin cu mintea asupra judecătorului 
Samson din Vechiul Testament. 

Talantul, darul cu care a fost înzestrat acesta din 
naştere a fost unul evident pentru toată lumea, 
neobişnuit şi imposibil de negat, unic în istorie. 
Samson a fost dăruit din naştere de Dumnezeu 
cu o forţă fizică ieşită din comun. Mai mult decât 
atât, naşterea sa a fost vestită de înger, iar el a fost 
rod al smereniei părinţilor săi (cunoscuţi de toată 
lumea ca sterpi), rod al rugăciunii, al credinţei 
şi al ascezei. Încă de la zămislirea lui, mama sa 
a ţinut pentru el rânduiala de nazireu, după cum 
îi spusese să facă îngerul care vestise naşterea 
copilului: [...] s-a arătat îngerul Domnului femeii 
şi i-a zis: Iată tu eşti stearpă şi nu naşti; dar vei 

Foarte dureroasă, zdruncinând adâncimile fiinţei, este înfăţişată în 
Scripturi zbaterea conştiinţei celor apropiaţi de Dumnezeu şi încercaţi 
totodată de ispite mari şi porniri nestăvilite. Această crâncenă luptă 
lăuntrică a omului care cade, dar a cărui conştiinţă e vie şi mustrătoare 
o vedem, de pildă, la Împăratul şi Proorocul David, dar şi, mai târziu, la 
Sfântul Apostol Petru (după ce s-a lepădat de Domnul Hristos în noaptea 
Joii celei Mari). Dar dacă după Învierea şi Înălţarea la cer a Mântuitorului 
Hristos, creştinii au dobândit pe deplin, prin Duhul Sfânt, puterea de a 
birui pornirile pătimaşe ale firii căzute, strădania de a urma poruncilor 
Domnului se arată a fi fost cu mult mai grea pentru drepţii Vechiului 
Testament. Pilduitoare în acest sens este viaţa judecătorului Samson, 
în care se vede felul cum omul îşi poate lucra eşecul prin propriul talant, 
dar şi cum se poate răscumpăra talantul îngropat, pentru a fi făcut 
unealtă prin care se împlineşte planul lui Dumnezeu. 
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zămisli şi vei naşte fiu. Păzeşte-te dar, să nu bei 
vin, nici sicheră şi nimic necurat să nu mănânci; Că 
iată ai să zămisleşti şi ai să naşti un fiu; şi nu se va 
atinge briciul de capul lui, pentru că pruncul acesta 
va fi chiar din pântecele mamei sale nazireu al lui 
Dumnezeu [...] (Judecători 13: 3-5).

Prin urmare, existau o mulţime de motive pentru 
care Samson ar fi putut să se încreadă în Dumnezeu, 
să Îi fie fidel şi să urmeze cele poruncite de Domnul. 
Cu toate acestea, tânărul judecător al lui Israel a 
căzut de multe ori şi a fost nevoie de multă suferinţă 
până ca el să înţeleagă cum putea să se folosească 
de puterea ce îi fusese dăruită şi până să îşi asume 
lucrarea pe care Dumnezeu i-o încredinţase. Fiul lui 
Manoe a fost războit aproape tot timpul vieţii sale de 
înfierbântarea trupului şi de dorinţa de a se răzbuna. 
Intensitatea dorinţelor lui Samson copleşea firea sa, 
l-a făcut să îşi calce rânduiala de nazireu şi să uite 
lucrările Duhului cu el.

Drumul anevoios al înţelegerii rostului 
talantului primit

Samson a avut de parcurs un drum îndelungat 
şi abrupt până să înţeleagă şi să poată fi fidel 
legământului lui cu Dumnezeu. Acest drum al său 
s-a surpat de greşeli repetate, din care totuşi cel 
ales din pântecele maicii sale, să fie judecător peste 
Israel, s-a ridicat până la urmă. 

Prima sa mare greşeală a fost aceea că şi-a luat 
de femeie o filisteancă numai pentru că era atras 
fizic de ea (Ia-mi-o pe aceea, pentru că mi-a plăcut! 
– i-a cerut el tatălui său – Judecători 14: 3), chiar 
dacă astfel călca legea lui Israel care interzicea 
căsătoriile bărbaţilor israeliţi cu fete de alt neam 
şi chiar dacă se lipsea de binecuvântarea părinţilor 
săi. Semnificativ este şi faptul că, mergând cu 
părinţii să-şi ia de soţie pe fata filisteancă, Samson 
s-a apropiat de viile Timnei (Judecători 14: 5), deşi 
ca nazireu nu îi era îngăduit nici măcar să atingă 

struguri. Pe lângă aceste vii s-a apropiat de el un 
leu tânăr care venea răcnind, dar S-a coborât peste 
el Duhul Domnului (Judecători 14: 5), şi Samson 
a sfâşiat leul. De această lucrare tainică a lui 
Dumnezeu cu el se va fi cutremurat nazireul însuşi, 
de vreme ce nu a spus nimic pe moment nici măcar 
părinţilor săi care îl însoţeau. Fapta minunată pe care 
o săvârşise cu ajutorul lui Dumnezeu îl preocupa, nu 
putea fi uitată. Totuşi, inima judecătorului israelit nu 
s-a putut stăpâni să o cinstească şi să păstreze taina 
ei, ci din aceasta el a făcut, la vreme de petrecere, 
subiect de ghicitoare şi pretext de a-şi arăta înaintea 
invitaţilor isteţimea şi superioritatea. Ameninţată 
de oamenii cetăţii, mireasa a cerut proaspătului ei 
soţ să îi dezlege ghicitoarea şi şi-a trădat bărbatul, 
descoperindu-le nuntaşilor răspunsul. Astfel, în 
ultima din cele şapte zile ale ospăţului de nuntă, 
Samson a lăsat toate şi s-a întors la casa părinţilor, 
iar femeia lui a fost îndată dată de nevastă de către 
tatăl ei unuia dintre nuntaşi.

După ce s-a răzbunat dând foc grânelor, viilor şi 
livezilor de măslin ale filistenilor, care la rândul lor, 
au ars-o pe cea care trebuia să fie soţia lui Samson şi 
au ars şi casa tatălui ei, nazireul s-a întors la poporul 
lui. Cu toată suferinţa acerbă pe care evenimentele 
cu fata filisteancă i-o provocaseră, Samson a găsit 
puterea de a se întoarce la Dumnezeu. Nu s-a 
revoltat, nu a cârtit împotriva Lui, ci a înţeles probabil 
că ce i se întâmplase era din pricina greşelilor lui. 
De aceea, timp de douăzeci de ani a fost judecător 
în Israel, urmând voia Domnului cu el. 

Cu toate acestea, sufletul său nu era pe deplin 
lămurit, iar răzvrătirile firii căzute nu pieriseră. 
Samson a continuat să greşească grav, tot aprins 
de pofta trupului când, venind la Gaza, a intrat la 
o prostituată de acolo, încălcând şi porunca lui 
Dumnezeu de a nu desfrâna. Samson s-a adâncit 
până la capăt în greşeală iubind-o pe femeia din 
Valea Sorec – pe Dalila, căreia i s-a înrobit prin 
dorinţă atât de mult încât i-a descoperit acesteia 



taina lui cu Dumnezeu. De aceea, se poate spune că 
el şi-a îngropat talantul „în pământul trupului” său 
(Sfântul Nicolae Velimirovici, Predică la Duminica 
a 16-a după Rusalii, „Ce au făcut slugile cu cele 
primite?”), l-a pervertit, folosindu-l în cele legate de 
dorinţe lumeşti. 
 
„Rodul” talantului îngropat în pământ 

Cu toate greşelile sale, Samson a continuat să 
păstreze până aproape la sfârşit taina forţei sale 
neobişnuite şi implicit semnul cel mai specific al 
Legii Nazireatului, al legăturii sale cu Ziditorul Său: 
îşi purta părul lung. Când a renunţat şi la ultima 
înfrânare sufletească, aceea de a nu destăinui sursa 
puterii sale, atunci Duhul lui Dumnezeu nu a mai 
rămas cu el. Până la jertfa Domnului Hristos, omul 

nu era capabil încă să dobândească şi să păstreze 
Duhul Sfânt.

Până înainte de ultima trădare însă, Domnul l-a iertat 
şi l-a protejat pe Samson, aşteptându-i întoarcerea 
şi înţelepţirea. Talantul lui Samson a fost unealtă a 
Duhului Sfânt atâta timp cât judecătorul războinic al 
lui Israel nu a încălcat flagrant votul său de nazireu prin 
legătura cu o femeie desfrânată – Judecători 16: 1-4; cf. 
Numeri 6: 8 – şi raderea părului – Numeri 16: 4-22; 
cf. Numeri 6: 5 (Lect. dr. Alexandru Mihăilă, „Unde ai 
fost azi-noapte? Despre Judecători”, 16, 1). Puterea 
lui Samson apare ca o manifestare a Duhului Sfânt 
de la formarea tânărului ca judecător (Şi a început 
Duhul Domnului să lucreze prin el în tabăra lui Dan 
– Judecători 13: 25), la sfâşierea leului, și până la 
uciderea celor 30 de oameni din Ascalon pentru a 
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Mozaic ce îl reprezintă pe Samson purtând porțile cetății Gaza. Mozaic descoperit într-o sinagogă din Huqoq – vechi sat evreiesc din Israel. 



le lua hainele şi a le aduce invitaţilor la nuntă ca 
răsplată promisă pentru a fi dezlegat ghicitoarea. Şi 
mai târziu, când fiul lui Manoe se odihnea în peştera 
din stânca Etam şi a fost legat cu funii de propriul 
său popor pentru a fi predat în mâinile filistenilor, 
el s-a putut elibera şi a omorât singur, cu o falcă 
de măgar, o mie dintre cei de alt neam, tot fiindcă 
s-a coborât peste el Duhul Domnului (Judecători 
15: 14). Dar după ce Samson a intrat la prostituata 
din Gaza, deşi i-a rămas puterea fizică (talantul) şi 
el a fost în stare să care porţile cetăţii Gaza pe o 
distanţă de 65 de km (Ibidem), iar mai târziu a ieşit 
teafăr din jocurile cu care încearcă să o păcălească 
pe Dalila în privinţa tainei puterii sale (s-a dezlegat 
cu uşurinţă din vinele şi funiile cu care era legat), 
totuşi nu s-a mai vorbit în niciunul dintre aceste 
cazuri despre coborârea Duhului lui Dumnezeu 
asupra fiului lui Manoe. 

Cu toată greutatea ispitei lui, Samson nu a fost 
scutit de confruntarea cu urmările păcatelor sale. 
Dumnezeu l-a lăsat să vadă unde duceau dorinţele 
lui nestăpânite, care era adevărata lor natură, încât 
nazireul a pătimit chiar prin cele cu care a greşit. Era 
pedagogia prin care Dumnezeu încerca să-l oprească 
şi să-l înţelepţească pe robul Său. Astfel, alegându-
şi de soţie o fată din neam străin şi încălcând astfel 
voia lui Dumnezeu, tânărul judecător a fost trădat în 
cuvânt chiar de femeia sa. Ba, mai mult, când nunta 
încă nici nu se încheiase bine, fata s-a căsătorit cu 
un alt bărbat – şi nu cu un oarecare, ci cu un prieten 
de-al lui Samson. Mai târziu, intrarea bărbatului la 
prostituata din Gaza a devenit prilej pentru vrăjmaşii 
lui să-l pândească pentru a-l ucide, iar prin Dalila, 
femeia de care s-a îndrăgostit nebuneşte, i-a venit 
sfârşitul. 

Pare de neînţeles cum, după ce a fost trădat de 
prima sa soţie prin aceleaşi şiretlicuri pe care le va 
folosi apoi încă şi mai cu iscusinţă Dalila (insistenţa, 
lacrimile, şantajul afectiv şi folosirea senzualităţii 
pentru a dobândi putere asupra altora) şi după ce 

apoi a avut în mai multe rânduri ocazia să constate 
că filisteanca din Valea Sorec chiar dorea să îl 
lase fără puteri, Samson a rămas totuşi lângă ea. 
Nazireul a amăgit-o de trei ori, spunându-i, pe rând, 
că îşi va pierde puterea dacă va fi legat cu şapte vine 
crude şi încă neuscate, cu funii noi sau dacă cineva 
va împleti şapte şuviţe de păr din capul lui şi le va 
prinde cu un cui de sulul de la războiul de ţesut. 
De fiecare dată femeia a făcut imediat ce îi spusese 
el că i-ar face rău. Samson îşi va fi dat seama că 
era rău că rămânea pe mai departe cu Dalila, dar 
nu a avut tăria de a rupe legătura păcătoasă cum a 
rupt altădată leul în două, când Duhul Domnului S-a 
pogorât asupra lui. 

Prin Dalila, Samson a ajuns la culmea greşelilor 
sale. Dacă profetul Daniel nu a fost mâncat de lei 
în groapă pentru că nu era mâncat mai dinainte de 
necredinţă pe dinăuntru, Samson a fost orbit de 
vrăjmaşii săi pentru că mai înainte orbise sufleteşte. 
Ochii care l-au întors de la calea lui Dumnezeu, 
aceia i-au fost scoşi. Altădată, neizbutind să iasă 
din vârtejul dorinţelor trupeşti ca dintr-un cerc 
închis, spre sfârşitul vieţii sale a trebuit să învârtă 
la moară, rotindu-se zi de zi într-un cerc al sclaviei, 
al neputinţei şi al ostenelii. Legat în lanţuri, avea 
atârnând mai grele pe sufletul lui lanţurile păcatului. 
Şi-a trădat menirea şi taina, a fost trădat şi el.

Lupta crâncenă 

Samson a insistat în greşeală, dar nu trebuie 
trecut cu vederea nici faptul că lupta sa lăuntrică 
a fost una crâncenă. Dacă înzestrarea sa a fost una 
excepţională şi ispitele sale au fost pe măsură. Cât 
de grea era lupta lui lăuntrică dă mărturie textul 
Vechiului Testament, folosind o sintagmă mai rar 
întâlnită în Sfânta Scriptură, atunci când se spune 
care era starea sufletului său când Dalila îl necăjea, 
cerându-i necontenit să îi spună de unde vine 
puterea lui: s-a tulburat sufletul lui până la moarte 
(Judecători 16: 16).
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Când devine talantul instrument prin care 
lucrează Duhul Sfânt

Încălcându-şi rânduiala de nazireu şi trădând din 
slăbiciune sufletească taina puterii sale, Samson 
a pierdut mai întâi lucrarea Duhului cu el (după ce 
a intrat la prostituata din Gaza), apoi chiar talantul 
primit (după ce i-a spus Dalilei de unde venea puterea 
lui). Din învingătorul filistenilor care ar fi trebuit să 
fie, judecătorul israelit a ajuns robul lor şi pricină 
de râs pentru ei: vrăjmaşii săi l-au legat cu lanţuri 
de aramă şi, orbindu-l, l-au pus să râşnească în 
temniţă, iar la petrecerea pe care au dat-o în cinstea 
zeului lor, Dagon, îşi băteau joc de cel ce fusese 
nazireu şi îl trăgeau de urechi (Judecători 15: 25). 
Suferinţa în care şi-a trăit ultima parte a vieţii a avut 
însă pentru bărbatul odinioară uimitor prin forţa sa, 
rol de înţelepţire şi de izbăvire. În această suferinţă, 
în bezna exterioară, s-au deşteptat ochii lăuntrici ai 
lui Samson. Pentru pocăinţa robului Său, Dumnezeu 
i-a dăruit acestuia din nou forţa fizică, odată cu 
creşterea la loc a părului, dar şi mai mult decât 
atât, i-a dăruit ceea ce îi lipsise: tăria sufletească 
de a păstra taina şi de a împlini voia Lui. Talantul 
s-a făcut mijloc de izbăvire numai când Duhul Sfânt 
a lucrat iarăşi prin el. Rodul Duhului Sfânt a venit în 
smerenie (Samson era în robie şi batjocorit, chemat 
să distreze lumea adunată la petrecerea închinată 
zeului filistenilor), a venit în răbdare, în neputinţa 
trupului (orbire) şi pe ascuns, în tăcere – când lui 
Samson i-a revenit puterea, nimeni nu a ştiut că s-a 
întâmplat aceasta.

Chipul tragic al lui Samson

În durerea lui, Samson L-a strigat pe Dumnezeu 
(Doamne, Dumnezeule, adu-Ţi aminte de mine şi 
întăreşte-mă încă o dată, Dumnezeule – Judecători 
16: 28) şi a fost auzit. Ultimele sale cuvinte (Mori, 
suflete al meu, cu Filistenii! – Judecători 16: 30) 
arată o pocăinţă adâncă, o înţelegere a greşelilor 

sale şi asumarea sacrificiului. Din aceste motive, 
Samson este pomenit mai târziu de Sfântul Apostol 
Pavel în rândul drepţilor de care lumea nu a fost 
vrednică (Epistola către Evrei a Sfântului Apostol 
Pavel 11: 32).

Chipul lui Samson rămâne unul tragic, emblematic 
peste veacuri pentru slăbiciunea şi lupta de ridicare 
a omului chiar şi din greşeli grave, pentru acceptarea 
suferinţei şi pentru asumarea sacrificiului. Mai mult 
chiar, în Samson cel trădat de neamul său şi cel care 
şi-a asumat jertfa, Sfântul Maxim Mărturisitorul a 
văzut preînchipuirea Domnului Hristos: „Samson 
este un tip al adevăratului nazireu, care este Hristos. 
Căci Acesta, primind trupul nostru fără umezeala 
păcatului, a nimicit pe cei de alt neam care sunt 
demonii. Şi faptul că a fost legat de ai săi şi a fost 
predat celor de alt neam, în mod limpede s-a săvârşit 
aceasta pentru [a închipui pe] Domnul. [...] Şi chiar 
dacă a fost împresurat înlăuntrul zidurilor Gazei, 
adică de cele sensibile, a ridicat pe umerii nevoinţei 
ascetice porţile, adică simţurile, şi le-a urcat apoi 
în muntele celei mai înalte contemplaţii” (Sfântul 
Maxim Mărturisitorul, Întrebări şi nedumeriri, 
Editura Doxologia, Iaşi, 2012, p. 133).
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Chipuri de privit:
Părintele Constantin Sârbu

 
Text: Romina Sopoian

Desen: Diana Elena David

Ar fi nevoie de volume întregi pentru a-l descrie pe Părintele 
Constantin Sârbu, o lumină lăsată de Dumnezeu pe pământ în anii 
cumpliţi ai comunismului ateu pentru a fi un exemplu atemporal 
de preoţie şi de mântuire a sufletelor. Învăţător cu har, călăuză 
spirituală, duhovnic cu forţă morală şi verticalitate, Părintele 
Constantin Sârbu a fost unul dintre cei nenumăraţi care s-au ridicat 
la taina martiriului întru Hristos. Şi-a dat viaţa de bună voie, fără 
laude şi fără îndoieli, spre slava numelui marelui nostru Dumnezeu.

„Toată viaţa mea nu m-am ocupat decât de 
construcţii, aşa mi-a fost dat!”

Părintele Constantin Sârbu s-a născut la 10 ianuarie 
1905, într-un sat de lângă Galaţi. Rămas de mic 
orfan de ambii părinţi, a fost crescut de bunica sa, o 

femeie săracă, dar foarte credincioasă, care i-a insuflat 
încă din copilărie dragostea de Dumnezeu şi gândul 
de a deveni preot. Cu ajutorul ei, tânărul Constantin 
a absolvit clasele primare, iar apoi a urmat Seminarul 
Teologic de la Galaţi şi Facultatea de Teologie din 
Bucureşti. După terminarea studiilor, s-a căsătorit cu 
Maria Constantinescu. Împreună s-au mutat la Huşi, 
unde, în 1934 a fost hirotonit preot. Încă de la începutul 
misiunii sale preoţeşti, Părintele Sârbu a dovedit multă 
dragoste de Dumnezeu şi grijă de oameni. Pe lângă 
slujirea la Sfântul Altar, a construit şi un azil de bătrâni 
la marginea oraşului. 

În urma unui concurs, a obţinut parohia bucureşteană 
Parcul Călăraşi din Bariera Vergului, un cartier muncitoresc, 
sărac şi fără biserică. S-a mutat la Bucureşti fără să se 
descurajeze şi şi-a început lucrarea prin a-şi cunoaşte 
enoriaşii, cu grijile şi nevoile lor. Lipsa unui lăcaş de 
rugăciune a creat necesitatea construirii unei biserici. 
Prin rugăciunile şi îndemnul părintelui, prin aportul Casei 
Regale, dar şi prin munca credincioşilor de pretutindeni, 
s-au înălţat zidurile bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena. O astfel de construcţie impunătoare şi-a revendicat 
oarecum preţul, Părintele Constantin Sârbu suferind încă 
de la începutul lucrărilor şi cea mai mare durere, pierderea 
soţiei sale. Aşa cum avea să mărturisească mai apoi, 
aceasta a fost, parcă, jertfa depusă la temelia bisericii. 

Mişcarea religios-culturală în jurul bisericii de la Bariera 
Vergului a fost prea mare pentru autorităţile comuniste ca să 
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o poată accepta. Evenimentul care a pus capac sistemului 
comunist proaspăt instaurat la putere a fost apariţia pe 
unul din geamurile bisericii a imaginii Maicii Domnului cu 
Pruncul în braţe. Minunea a adunat o mulţime de oameni, 
dar i-a alarmat şi pe atei. Pentru a desfiinţa acel nucleu 
creştin atât de activ, Părintele Constantin Sârbu a fost 
arestat în 1954. A urmat o detenţie grea, al cărei scop a 
fost moartea sa. Totuşi, din mila Domnului, după opt ani de 
închisoare şi de Canal, plus încă doi ani de domiciliu forţat 
în Bărăgan, a fost eliberat şi, primind cea mai săracă capelă 
din Bucureşti, a ridicat din ea Biserica Sapienţei, un loc de 
renaştere duhovnicească în plin activism comunist. 
 
Viaţa de după închisoare --- un nou început
Personalitatea Părintelui Constantin Sârbu a devenit 
cunoscută datorită copiilor săi duhovniceşti, în special după 
trecerea sa la Domnul. Relatările şi amintirile lor dau cea mai 
valoroasă mărturie a ceea ce a reprezentat părintele în viaţa 
lor. Deşi sunt mulţi credincioşi care au mărturisit despre 
relaţia lor personală cu acest mare duhovnic, concluzia a 
fost extrem de unitară, dezvăluind acelaşi duh al dragostei, al 
rugăciunii şi al responsabilităţii pe care părintele l-a insuflat 
tuturor în cei unsprezece ani de slujire la Biserica Sapienţei. 
După eliberarea din 1964, părintele nu s-a mai dus la Biserica 
de la Bariera Vergului pe care o înălţase prin strădania sa, ci 
a acceptat cea mai modestă biserică din Bucureşti. Dintr-o 
capelă părăsită, a ajuns în scurt timp să se vorbească de 
ea ca despre o catedrală. Într-adevăr, într-un timp scurt şi, 
totodată, în vremurile grele ale comunismului (1964-1975), a 
înfăptuit lucruri mari. 

Totul a început la data de 1 iunie a aceluiaşi an, când Părintele 
Constantin Sârbu a ajuns cu greu pe strada Sapienţei nr. 5. 
Intrând în curtea plină cu bălării, a privit locaşul de închinare 
ce i-a fost încredinţat. Prima persoană care i-a ieşit în cale 
a fost Matilda (Cocuţa) Mircea, cea pe care Dumnezeu a 
trimis-o acolo ca răspuns la rugăciunile de a primi ajutor 
în acel moment greu al începutului. Această minune nu l-a 
privit doar pe Părintele Sârbu. Fiind în căutarea unei biserici 
dătătoare de hrană duhovnicească, Cocuţa s-a rugat zilnic 
pentru acest lucru. Răspunsul a venit într-un vis în care un 
tânăr îmbrăcat într-o cămaşă lungă, albă, a întrebat-o: „Vrei 

să fii mai tare sufleteşte? Scoală-te şi vino să mergi cu mine!” 
(Un mare mărturisitor creştin – Preotul Constantin Sârbu, 
Editura Lucman – Biserica Sapienției, București, p. 22). Au 
plecat împreună şi – în vis – au luat tramvaiul 20, care atunci 
ajungea la Podul Izvor din Bucureşti. De acolo, s-au dus pe jos 
până la Biserica Sapienţei. Când au ajuns la poarta bisericii, 
tânărul a lăsat-o singură, iar ea s-a trezit din vis. 

Dimineaţa, imediat ce s-a trezit, a pornit pe acelaşi drum, 
având sentimentul că tânărul din vis o însoţea. Când a ajuns 
la poarta bisericii, l-a văzut pe Părintele Constantin Sârbu 
stând pe o buturugă, în curtea neîntreţinută, părăsită a 
bisericii. Cum a văzut-o, a întâmpinat-o, spunându-i: „Bine 
ai venit, Matilda Cocuţa! Eu m-am rugat lui Dumnezeu să-mi 
trimită un bărbat ca ajutor. Ce-ai să poţi face tu, o firimitură 
de femeie? Dar poate ai să mă ajuţi şi tu. Vino, stai lângă 
mine pe buturugă!” (Ibidem, p. 23). Femeia s-a mirat în sinea 
ei pentru că nu îl mai văzuse niciodată, dar nu a zis nimic, 
ci doar s-a aşezat lângă el pe buturugă. Atunci părintele a 
început să-i spună că a venit din închisoare, că în urma cererii 
sale de a fi reîncadrat, i s-a încredinţat Biserica Sapienţei şi 
că de acum înainte se vor ruga acolo lui Dumnezeu.

„Puteţi să mă chinuiţi cât vreţi, dar nu mă lepăd 
de Hristos!”
I-a povestit despre suferinţele din puşcărie, despre cum îi 
bătea. Părintele mergea greu; suferea şi acum de pe urma 
loviturilor din închisoare. Nu se putea apleca din cauza 
durerilor la coloana vertebrală. Avea câteva vertebre tasate 
şi ceva ieşit în afară, aşa că nu se putea întoarce decât 
cu tot trupul. Din această cauză, avea uneori nevoie de 
ajutor ca să-şi spele picioarele sau ca să se ungă cu alifie 
antireumatică. Fusese ars în timpul anchetelor cu o bară de 
fier încinsă, iar barba îi fusese smulsă. Se putea unge singur 
doar cu ajutorul unui băţ cu o bucată de tifon la capătul lui. 
Cu toate acestea, nimeni nu-şi putea da seama cât era de 
bolnav, părintele fiind mereu foarte activ.

Propovăduitorul 
În ciuda condiţiilor precare de la biserica de pe strada 
Sapienţei, Părintele Constantin Sârbu şi-a început slujirea 
imediat. Sfânta Liturghie îi impresiona pe oamenii care 
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ajungeau acolo rând pe rând. Cei care veneau le spuneau 
şi altora. Uneori, acest pescar de oameni telefona la 
întâmplare, invitând lumea la biserică. Pe atunci, în 1967, 
numărul enoriaşilor era încă mic, nu mai mult de 20-30 de 
persoane. De câte ori apărea cineva în acest mic colectiv, 
părintele se interesa de această persoană întrebând-o cine 
este, cu ce se ocupă, dacă îi place la biserica lor sau dacă 
are ceva de reproşat. Nimeni nu era niciodată lăsat izolat sau 
retras. Din primul moment se simţea bine, perfect integrat în 
comunitate. 

Părintele folosea o metodă foarte delicată pentru a-i atrage 
pe oameni să vină la biserică. Deşi în vremurile acelea nu 
era voie să facă apostolat creştin sau să vorbească despre 
viaţa din închisoare, el nu a ţinut seama de niciuna dintre 
interdicţii. Avea o libertate interioară impresionantă, 
ducându-şi apostolatul creştin pe toate căile. Considera 
că cea mai importantă misiune şi datorie a preotului era 
să-i aducă pe oameni la picioarele Mântuitorului, lucru pe 
care îl făcea cu tact, iubire şi înţelepciune, folosind pentru 
fiecare în parte metoda corespunzătoare nivelului său. 
Avea o blândeţe şi o seninătate deosebite. Fie că le vorbea 
cu blândețe, fie că îi dojenea, avea un zâmbet prin care 
oamenii îi simţeau iubirea.

 Poate unul dintre cele mai relevante exemple a avut loc 
odată, în noaptea Învierii, când, în timpul slujbei, părintele 
a auzit discuţii la poartă. A ieşit imediat să vadă despre ce 
era vorba. Doi beţivi voiau să intre în biserică, dar credincioşii 
nu-i lăsau. În ciuda instrucţiunilor pe care el însuşi le-a dat, 
părintele i-a lăsat să intre, spunându-le să se împărtăşească 
pentru că era Învierea. Chiar dacă cei doi beţivi au încercat 
să refuze pentru că mâncaseră înainte, părintele le-a spus: 
„Nu-i nimic, acum toate se iartă, până la al nouălea neam. 
Împărtăşiţi-vă, dar să staţi cuminţi, să nu umblaţi prin 
biserică. La noi fiecare stă la locul lui, nimeni nu umblă de 
colo-colo!” (Ibidem, p. 38). Spre mirarea tuturor, cei doi au 
stat cuminţi, aşa beţi cum erau, rugându-se, plângând şi 
dându-şi palme pentru cât de păcătoşi erau. Cel care le-a 
oferit marea ocazie de a se împărtăşi i-a cunoscut cu duhul 
şi a vrut să le arate tuturor că de Paşti, chiar dacă ai mâncat 
sau nu, poţi fi iertat, ca tâlharul de pe cruce. Lucrurile s-au 

adeverit întocmai. Cei doi împătimiţi de băutură au venit la 
treabă şi au muncit mult pentru biserică. În plus, îi aduceau 
şi părintelui mâncare, ştiind că nu avea cine să-i gătească. 
Astfel, i-a câştigat pentru Biserică.

Părintele avea o putere de convingere extraordinară, 
ceea ce explică numărul mare de oameni care îl ajutau în 
munca la care se înhămase. Aceştia erau din toate păturile 
sociale: de la oameni simpli, la intelectuali cu răspunderi 
în unităţile publice şi economice. Cu munca şi sprijinul 
credincioşilor, nu a fost nevoie de mult timp ca să ridice 
zidurile pronaosului, să rezidească pereţii, să refacă pictura 
şi pardoseala și să instaleze încălzirea. Părintele voia să ţină 
trează conştiinţa participării credincioşilor la viaţa bisericii. 
Deşi nu i-a fost uşor, a luptat, a apelat la ajutorul tuturor; 
s-au făcut proiecte, planuri, aprobări, zile de muncă şi a 
realizat tot ce a fost necesar în biserică şi în casa parohială. 
Dorinţa lui era să nu se facă lucru de mântuială, pentru ca 
cine va veni după el să nu mai trebuiască să repare ceva. În 
plus, insista ca biserica să nu ia materiale fără să fie plătite. 
Chiar dacă acestea nu erau întotdeauna luate cu acte şi cu 
aprobare superioară, se plăteau şi se luau cu bon.
 
Liturghisitorul 
Părintele Constantin şi-a dorit ca Biserica Sapienţei să fie a 
liniştii, a tăcerii, a reculegerii. Mai mult, spunea de la început 
un lucru pe care astăzi rar îl mai auzim: „Eu nu am nevoie de 
lume multă în biserică. Am nevoie doar de câteva persoane, 
dar cei care vin la biserică să fie cu adevărat trăitori ai Bisericii” 
(Ibidem, p. 46). Cu toate acestea, familia duhovnicească s-a 
mărit şi s-a întărit. Având pildă viaţa acestei comunităţi şi 
comuniunea dintre ei, printre cei întorşi la credinţa adevărată 
au fost şi mulţi sectari. Pe credincioşi i-a unit atât munca 
de recondiţionare a capelei, cât şi rugăciunea, dar în special 
iubirea Părintelui Constantin, pe care o simţeau cu toţii. 
Deveniseră copiii lui duhovniceşti. Şi totuşi, le amintea 
mereu că nu cu puterea lor ajunseseră acolo, ci cu puterea lui 
Dumnezeu, Care îi trimisese. De aceea insista de fiecare dată 
să-şi deschidă bine inimile şi urechile duhovniceşti ca să 
intre în ele cuvântul lui Dumnezeu, hrana pe care o căutau de 
fapt. Le spunea să nu plece de la slujbe la fel cum veniseră, 
osteneala fiindu-le în zadar: „Adăpaţi-vă cu apă vie, că pentru 
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aceasta v-a trimis Iisus aici. Spălaţi paharul pe dinăuntru...” 
(Ibidem, p. 31).

Astfel, fiecare duminică devenise pentru enoriaşi cea mai 
minunată şcoală de creştere duhovnicească. Nu mică le-a 
fost surprinderea când au aflat că Sfânta Liturghie este 
de fapt un dialog continuu între preot şi credincioşi. Prin 
urmare, părintele rostea cu glas tare toate rugăciunile 
Liturghiei, ca să le audă cu toţii, pentru a şi le însuşi şi 
pentru a se ruga odată cu el. Le atrăgea mereu atenţia la 
cele mai importante momente: „Uite, se apropie ceasul, 
coboară şi îngerii din cer. Voi ştiţi că sfinţii de pe pereţi 
coboară printre voi? [...] Concentraţi-vă, căci atunci vă 
umpleţi de har, credinţă şi sănătate. Aţi auzit? Să staţi 
cuminţi!” (Ibidem, p. 30). Puterea şi harul pe care le 
dobândeau, pacea lăuntrică şi bucuria pe care le simţeau 
le dădeau putere să înfrunte greutăţile vieţii.

Învăţătorul 
Şcolarizarea n-a lipsit niciodată. Dacă la început a existat 
sub forma unei cateheze duse de la om la om, după 
câţiva ani, a făcut şi lecţii de catehizare propriu-zisă, o 
dată pe săptămână, într-o perioadă când toate acestea 
erau interzise. Le cerea să cunoască slujbele, Sfânta 
Liturghie, însăşi credinţa noastră. Creştinul îmbisericit 
trebuia să fie pregătit şi să raţioneze. Spunea că toate 
relele şi păcatele se trag din ignoranţă, aceasta putând 
fi înlăturată numai prin lumina lui Hristos. Pentru a 
evita superstiţiile ce se puteau strecura printre oamenii 
Bisericii, părintele explica pe baze raţionale ce se află 
şi ce se săvârşeşte în  Sfântul Altar: momentul Sfintei 
Proscomidii şi principalele momente ale Liturghiei. 
Indiferent de modul de transmitere a învăţăturii, 
părintele se referea întotdeauna la esenţa lucrurilor: 
„Nu am nevoie să cumpăraţi lumânări. [...] Nu-i aşa că 
este curios ce vă spun? Să ştiţi că lumânarea nu se 
roagă! Este numai un simbol” (Ibidem, p. 46). Desigur, 
scopul nu era să renunţe la practicile Bisericii, ci să 
sublinieze că datoria de creştin, precum şi Biserica 
în general nu se rezumă doar la atât. Una dintre 
preocupările majore ale părintelui a fost formarea 
omului nou în Biserică. Le spunea să alerge după 

mântuire încă de tineri, rugăciunea curată şi smerită 
fiind totul pentru un creştin şi pentru pomenirea lui.

Spunea mereu rugăciunea minţii, o afişase chiar şi la 
intrare. Îi îndruma: „Copii, noi nu suntem la mănăstire, 
să stăm întotdeauna cu nasul în rugăciune şi în slujbe. 
Noi suntem mireni. [...] Dacă vreţi să vă mântuiţi, să 
ziceţi rugăciunea minţii: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul 
lui Dumnezeu şi al Maicii Domnului, miluieşte-mă pe 
mine, păcătosul!”. Dar cu mintea în inimă. Că noi avem 
păcate, suntem plini de păcate. Se face un ghemuşor 
mic: clevetirea. Dacă zicem mereu, mereu, satana iese 
afară şi se topeşte. [...] Eu acum vorbesc, dar inima mea 
se roagă, căci eu m-am obişnuit s-o zic mereu” (Ibidem, 
p. 40). Era tot timpul pregătit pentru rugăciune, în 
ciuda programului încărcat sau a propriei suferinţe. 
Prin rugăciunile sale, Dumnezeu a dat vederea unei 
nevăzătoare, a redat vocea unei credincioase şi a 
vindecat multe suferinţe trupeşti şi sufleteşti. 

„BUNULE DUMNEZEU, CARE NE IUBEŞTI, FII 
BINECUVÂNTAT ÎN VECI ŞI FII VEŞNIC SLĂVIT, PENTRU 
TOATE BINEFACERILE TALE FAŢĂ DE NOI! IAR PENTRU 
DRAGOSTEA CEA MARE CU CARE NE-AI IUBIT PE CÂND 
NOI ERAM ÎNCĂ VRĂJMAŞI AI TĂI, PE CÂND ERAM 
ÎNCĂ DEPARTE DE TINE ŞI PE CÂND ERAM STRĂINI DE 
PORUNCILE TALE, FII DE O MIE DE ORI BINECUVÂNTAT, 
CĂCI NUMAI UN DUMNEZEU POATE IUBI ASTFEL!” (Un 
mare mărturisitor creştin – Preotul Constantin Sârbu, 
Editura Lucman – Biserica Sapienției, București, p. 147).

Organizatorul 
Părintelui Sârbu îi plăceau ordinea, curăţenia, florile, 
muzica, frumosul în general. Se afla permanent în 
mijlocul credincioşilor, învăţându-i cum să aibă cultul 
acestor obligaţii faţă de Biserică, de semeni şi de ei 
înşişi. Le spunea să fie ordonaţi şi să nu piardă timpul 
pentru că este scurt. Era punctual şi îi învăţa şi pe 
oameni să fie la fel. Îi îndemna să se ţină de cuvânt şi să 
nu-i lase pe ceilalți să aştepte în zadar, pentru că o minte 
împrăştiată nu dă niciodată numele de creştin adevărat. 
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Insista mult ca oamenii să nu se jure niciodată pentru că 
este păcat de moarte. Să spună „da” sau „nu” şi nimic 
mai mult. 

Părintele inspira şi prin hotărârea sa. Era atât de insistent 
în problemele pe care le avea de rezolvat, încât nu ceda 
niciodată şi lupta până la capăt. Dacă ştia că avea ceva de 
făcut, pleca de acasă indiferent de vreme. Când mergea la 
azile, se interesa mai înainte de numărul persoanelor de 
acolo şi cumpăra săpun, batiste, căni, nu doar mâncare. 
Mai apoi, îl cerceta pe fiecare în parte pentru a-i cunoaşte 
necazurile şi suferinţele. Insista asupra faptului că este mai 
bine a da decât a primi. Îi sfătuia pe credincioşi să nu lase 
să treacă o zi fără să se ostenească în via Domnului, chiar şi 
cele necesare pentru trup încercând să le facă în Domnul, 
după cuvântul Sfântului Apostol Pavel.

Înzestrat cu multe daruri
Spunea adesea că Dumnezeu nu l-a lăsat pe pământ 
ca să se ducă în parc cu cele două fetiţe ale sale, ci ca 
să-I slujească Lui şi oamenilor. Chiar dacă unii preoţi îl 
acuzau că e exagerat în credinţă, Părintele Constantin 
le răspundea mereu: „Dar poţi fi exagerat în slujirea lui 
Dumnezeu? Ce făceam şi înainte, decât că împlineam 
legea iubirii Lui?” (Ibidem, p. 93).

Părintele cunoştea gândurile oamenilor şi uneori cele ce 
urmau să fie. Au existat numeroase ocazii în care credincioşii 
s-au convins că duhovnicul lor era văzător cu duhul şi că 
Dumnezeu asculta cererile sale. Deşi întotdeauna ferm 
şi categoric în atitudinea şi hotărârile sale, era de o mare 
smerenie şi se cobora la nivelul fiecăruia, sprijinindu-l şi 
ridicându-l. Era smerit cu inima, dar nu timid. De aceea, el 
spunea şi lucruri pe care alţi preoţi se jenau să le spună.

Un alt martir al neamului nostru
La ultima Liturghie din anul 1975, a spus că va merge la 
operaţie nu cu voia lui, ci pentru că fusese rugat sau mai 
degrabă împins s-o accepte. Simţind că nu se va mai întoarce 
viu de la spital, şi-a rugat credincioşii să nu se întristeze 
pentru că de unde va merge îi va putea ajuta mult mai mult. 
S-a lăsat cu totul în voia lui Dumnezeu. Un singur lucru le-a 

cerut copiilor săi duhovniceşti: să nu părăsească această 
bisericuţă. Îi încuraja spunându-le că Dumnezeu se va îngriji 
de ei şi le va trimite un alt preot vrednic. Le-a mai spus că a 
lăsat totul în ordine pentru bisericuţă şi că a cerut şi obţinut 
aprobare de la Înaltpreafericitul Patriarh de a fi înmormântat 
în curtea bisericii ca să fie aproape de ei, să îi poată ajuta.

Fiind printre puţinii preoţi care au îndrăznit în predicile lor 
să ia atitudine împotriva comuniştilor şi a necredincioşilor, 
„neascultarea” lui a fost în cele din urmă sancţionată. 
Securitatea, care îl ancheta tot la trei săptămâni, l-a forţat, 
cu pistolul pe masă, să aleagă între diferite moduri de a muri, 
printre care chiar şi sinuciderea. Părintele a refuzat, aşa că, 
fiind bolnav de ulcer, comuniştii au inventat „necesitatea” 
unei operaţii „pentru a-i fi mai bine” (Ibidem, p. 141). Fiind 
efectuată de o anumită echipă chirurgicală, operaţia s-a 
soldat cu o infecţie ce probabil i-a provocat moartea.
 Şi totuşi, Domnul stăpâneşte peste toate, aşa că părintele 
nu a fost singur nici în clipele dinaintea morţii. Simţind 
că e tot mai rău şi că se apropie clipa despărţirii, i-a 
cerut credincioasei care stătea la căpătâiul lui să-i aducă 
un preot. A fost o căutare anevoioasă, dar mergând din 
biserică în biserică, a ajuns la Mănăstirea Antim, unde l-a 
găsit pe Părintele Ilarion Argatu. Acesta a venit imediat. O 
mare minune s-a întâmplat atunci. În timp ce îl împărtăşea, 
Părintele Argatu a văzut o aureolă în jurul capului Părintelui 
Constantin. Mai întâi crezuse că perna este colorată, dar 
după câteva clipe şi-a dat seama că era aureola unui 
mare ales al lui Dumnezeu, aureola cu care Dumnezeu l-a 
încununat pe Părintele Constantin Sârbu, un mărturisitor 
neobosit al Adevărului Treimic. 

Chip blând, zâmbitor şi luminos, Părintele Constantin Sârbu 
înfăptuia totul numai cu nădejdea în Domnul nostru Iisus 
Hristos. Avea darul haric de a forma la rândul său chipuri 
luminate, de a umple inimile credincioşilor de un dor 
aprins după Dumnezeu şi Sfânta Fecioară Maria. Cununa 
muceniciei a fost doar ultima dovadă a unei vieţi sfinţite prin 
dragoste, răbdare şi multă suferinţă, dar adevărata luptă a 
fost aceea de a câştiga măcar un suflet pentru Împărăţia cea 
Cerească. Nu a fost doar unul, ci mii, care i-au dăruit acestui 
pescar de oameni fericirea de a nu fi trăit degeaba.   
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Psalmi interpretați
Text: Părintele Ciprian Negreanu

Foto: Dragoș Ludușan

Transcrierea acestui fragment de cateheză despre Psalmi  nu are pretenţie de text academic, 
rezultând eventuale minore neconcordanţe care ţin de libera exprimare.

Cel ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii, şi Domnul îi va batjocori pe ei! 
Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi va tulbura pe ei.

Psalm 2, versetul 4 și 5 – continuare
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CHIPUL LUI DUMNEZEU ÎN OCHII PĂCĂTOȘILOR
Cel ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii, şi Domnul îi va bat-
jocori pe ei!  Aşa privim noi, cei păcătoşi, dar Dumnezeu nu face 
aceasta. El nu are patimi omeneşti, nu râde, nu face aşa cum 
am face noi dacă am putea să fim dumnezei pentru o zi: „Hai să 
mă răzbun pe ăla! Ia să-i trag eu una la celălalt!”. Am face toate 
prostiile din lume şi ne-am distra cum am vrea noi pentru că aşa 
ni s-ar părea nouă că este interesant: să ne răzbunăm pe cine 
vrem să ne răzbunăm şi să facem bine numai celui căruia vrem 
să-i facem bine. Ori Dumnezeu nu este aşa! El nu are patimi 
omeneşti. Aşa văd doar cei care trăiesc în păcate.

De ce văd ei aşa? Foarte simplu. Cei care trăiesc în păcate şi care 
nu au luat-o pe calea lui Dumnezeu ascultă de un alt glas, al 
diavolului, care le spune aşa: „De fapt, Dumnezeu râde de voi”. 
Dacă veți citi odată cu atenţie Patericul despre vise şi vedenii, 
în care sunt adunate mai toate întâmplările legate de diavol din 
toată istoria mântuirii şi din toate vieţile sfinţilor, veți vedea un 
fir comun, un fir roşu care străbate toate întâmplările: ce spune 
diavolul şi cum îl ispiteşte pe om în legătură cu Dumnezeu. E 
cam aceeaşi idee: „Dumnezeu este de neîndurat, îşi bate joc de 
voi. El nu o să vă ridice de aici, ci o să vă lase să muriţi în păca-
tele voastre. El zice că vă mântuieşte, dar nu vă va mântui”. Îl 
zugrăveşte pe Dumnezeu ca fiind aspru, neîndurător, răutăcios, 
ironic; exact ca în acest psalm. Aceasta este ceea ce diavolul îl 
învaţă pe om în general, dar mai ales pe cei care trăiesc în păcate. 
Aceştia nu pot să creadă altceva decât ceea ce îi învaţă diavolul, 
pentru că dacă nu ascultă de Dumnezeu, ascultă de diavol. Să 
nu ne îndoim de aceasta. Să nu credem că în spatele gândurilor 
noastre pătimaşe şi rele, dacă nu este Dumnezeu, suntem doar 
noi. Nu suntem noi singuri acolo, ci mai este diavolul. 

ÎN FUNCŢIE DE PĂREREA NOASTRĂ DESPRE DUMNEZEU 
ESTE ŞI LUCRAREA LUI CU NOI
Cel ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii, şi Domnul îi va bat-
jocori pe ei! Acesta este un lucru pe care îl cred cei păcătoşi, cei 
necredincioşi, cei care fac păcatele, dar nu este aşa. Dumnezeu 
nu face aşa, dar, după o asemenea părere, iată ce se va întâm-
pla: [a]tunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi va 
tulbura pe ei  (Psalm 2, versetul 5). Ce vrea să spună Dumne-
zeu aici? Că dacă avem o asemenea părere despre El, atragem 
acelaşi tip de lucrare asupra noastră. Țineţi minte sluga care şi-a 

îngropat talantul? A crezut despre Dumnezeu exact ce l-a învăţat 
diavolul: Doamne, te-am știut că ești om aspru, care seceri unde 
n-ai semănat și vânturi de unde n-ai treierat (Matei 25: 24). A 
crezut exact ceea ce nu este adevărat, pentru că Dumnezeu nu 
este aşa. Iar Dumnezeu i-a răspuns cu aceeaşi măsură, măsura 
părerii sale: „Ai crezut despre Mine că sunt aspru şi neîndurător. 
Fie ţie după cum ai spus! Ţi se va plăti la măsura la care ai crezut. 
Cu măsuri aspre vei fi judecat. În chipul acesta M-ai zugrăvit, în 
acest fel vei fi judecat”. Ceea ce este înfricoșător. 

CELE DOUĂ ÎNŢELESURI ALE ACESTUI VERSET
Pe de altă parte, acest verset are două înţelesuri. Un înţeles 
este eshatologic, pentru că vorbeşte despre sfârşitul veacuri-
lor, iar cel de-al doilea este istoric, al întregii istorii umane, 
pornind de la viaţa fiecărui om. Atunci va grăi către ei întru ur-
gia Lui şi întru mânia Lui îi va tulbura pe ei. Şi aici sunt două 
înţelesuri în viaţa noastră. Dumnezeu a grăit odată către ei şi 
întru urgia Lui şi i-a tulburat întru mânia Lui. Când? În vremea 
Mântuitorului, chiar a vorbit împotriva acestora care nu numai 
că Îl socoteau pe Dumnezeu batjocoritor, ci Îl şi batjocoreau, 
Îl luau în râs. Îl socoteau pe Hristos batjocoritor şi dispreţuitor 
de lege şi de cuvântul lui Dumnezeu pentru că chiar ei făceau 
asta, Îl batjocoreau pe Dumnezeu. Cu fariseii şi cărturarii a 
făcut aşa Dumnezeu şi a grăit către ei întru urgia Lui. Cui i-a 
zis Dumnezeu: Vai vouă, cărturari şi farisei făţarnici! Şerpi, pui 
de vipere!  (Matei 23: 13 şi 33). Auziţi, ce cuvinte grele! Şi tu, 
Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei 
coborî  (Matei 11: 23). Despre oricine, când zice Dumnezeu aşa 
ceva, s-a terminat. Cuvântul Lui este Adevărul şi numele cu 
care te numeşte Dumnezeu, acela eşti. E înfricoşător ce a zis 
despre farisei. Aşa ceva nu a mai spus despre nimeni – Nebuni 
şi orbi!  (Matei 23: 17). Auziţi? Ce cuvinte aspre! Nu a grăit către 
ei întru urgia Sa? La măsura cu care au măsurat, li s-a măsurat. 

Dumnezeu vrea să spună că cei care Îl judecă astfel, care Îl so-
cotesc dispreţuitor, judecător aspru, neîndurător, făţarnic, prefă-
cut, înşelător, ei înşişi sunt astfel. Doar atunci Îl socotim astfel 
pe Dumnezeu, când şi noi suntem aşa. De obicei, noi Îl socotim 
pe Dumnezeu la măsurile noastre: „Dumnezeu este un hoţ, ne 
şmechereşte, ne fură”. Dacă îl întrebaţi pe un hoţ inteligent de 
ce fură, el va spune: „Pentru că Dumnezeu este un hoţ care îmi 
fură tinereţea şi fericirea. De ce să nu fur, dacă şi Dumnezeu 
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fură?”. Anarhiştii Îl văd pe Dumnezeu un anarhist care a făcut 
ce I-a plăcut Lui; iar pentru că El a făcut aşa, de ce să le spună 
lor cum să fie? Fiecare om Îl vede din perspectiva lui. Şi atunci, 
cei care Îl privesc din perspectiva lor astfel, ei la rândul lor fiind 
aşa, acestora Dumnezeu le răspunde cu urgie, cu asprime mare.

În primul rând, are un sens eshatologic şi în al doilea, unul 
uman, al existenţei umane. Dar şi acest aspect uman are două 
înţelesuri, în sensul că chiar în vremea lui Hristos aşa a fost El 
cu fariseii şi cărturarii, mod în care nu a vorbit cu nimeni altci-
neva. Spuneţi-mi un cuvânt aspru pe care i l-a spus vreodată 
unei femei, în afară de Maica Domnului căreia i-a spus, deşi 
nu a fost aspru: Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? 
Încă n-a venit ceasul Meu (Ioan 2: 4). Sau femeia canaanean-
că, căreia i-a spus: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o 
arunci câinilor  (Matei 15: 26), dar aici de fapt o încerca, nu era 
aspru cu ea în sine. A spus Dumnezeu cuiva ceva? A certat El 
în sine vreo tagmă? Pe cârciumari, pe vameşi? A certat El pe 
cineva în afară de farisei, de cărturari şi de mai marii poporului? 
Cu aceştia a vorbit astfel pentru că ei Îl măsurau şi Îl vedeau 
astfel pe Dumnezeu. E înfricoşător acest cuvânt pentru că şi 
noi putem cădea sub această urgie a lui Dumnezeu. Cu cât Îl 
vom vedea pe Dumnezeu mai neîndurător, mai batjocoritor la 
adresa noastră, mai de neînţeles în felul în care lucrează, cu cât 
o să-L acuzăm că şi-a bătut joc de noi, că râde de noi, cu atât 
Dumnezeu ne va vorbi în urgia Lui. Nu va râde de noi şi nu ne va 
batjocori, ci va vorbi cu noi în urgia Lui.

URGIA DIN VIAŢA INTERIOARĂ ŞI EXTERIOARĂ 
Această urgie vine în două feluri. În primul rând, vine în viaţa in-
terioară prin cuvântul Lui, prin glasul conştiinţei, iar un om care 
gândeşte astfel despre Dumnezeu este luptat în interior de un 
munte al mustrării de conştiinţă. Atât de puternic luptă împotriva 
lui şi atât de dur vorbeşte cu el conştiinţa, atât de mult îl ceartă, 
încât aceşti oameni pot ajunge aproape până la nebunie. De ace-
ea, nu de puţine ori, aceşti oameni batjocoritori de Dumnezeu 
ajung să înnebunească. Cu cât se revoltă mai mult împotriva lui 
Dumnezeu şi vorbesc mai urât despre El, cu atât urgia Lui vine 
asupra lor prin conştiinţa lor. Urgia lui Dumnezeu nu este ca să 
ne bată, ci ca să ne îndrepte. Şi atunci, prima armă a lui Dumne-
zeu împotriva noastră este propria noastră conştiinţă, glasul lui 
Dumnezeu din noi, care începe să ne mustre cu o asprime cu 

care nu mustră pe nimeni. Pentru niciun păcat nu mustră con-
ştiinţa atât de aspru decât pentru hulă, decât pe cel ce Îl huleşte 
pe Dumnezeu şi Îl batjocoreşte. Această mustrare a conştiinţei 
vine cu atâta putere încât putem ajunge la boală psihică sau la 
sinucidere. Nu trebuie să legăm neapărat bolile psihice de acest 
lucru, dar se poate întâmpla. 

Aceasta pe de o parte, iar a doua este urgia în sine a vieţii şi a 
necazurilor care vor veni, într-un fel sau în altul şi aici pe pă-
mânt, nu doar în viaţa interioară. Poate mult mai mult decât 
atât este urgia Judecăţii şi a ceea ce se va întâmpla, pentru că 
Dumnezeu spune clar: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad 
te vei coborî. Adică vorbea despre sfârşitul acestor oameni şi al 
acestor oraşe, sfârşitul lor definitiv, deplin. 

NU DUMNEZEU URGISEŞTE, CI PROPRIA NOASTRĂ 
CONŞTIINŢĂ
Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi va tulbura 
pe ei. Tot aşa, Dumnezeu nu are urgie. Nu te priveşte cu ochi de 
oţel care te sfredelesc. Nu urgiseşte pe nimeni până la urmă. Nu 
e mânios în felul în care ni-L imaginăm noi. Bate din nou obrazul 
celor care cred că Dumnezeu urgiseşte şi este mânios. Nu numai 
că în mintea lor Dumnezeu este dispreţuitor şi batjocoritor, ci este 
şi urgisitor, aspru, mânios, neîndurător, iar împotriva acestor oameni 
chiar aşa va lucra. Îi va tulbura pe ei. Deşi unii din Sfinții Părinţi spun 
că nici măcar nu spune Dumnezeu că va mătura istoria cu aceştia, 
că are cu ei o treabă şi va face din viaţa lor un coşmar. Nu face din 
viaţa lor un coşmar pentru că nu li se întâmplă lucruri mai grave 
decât altora. Nu se spune nicăieri că fariseii şi cărturarii mergeau 
după Hristos, că ascultau cuvintele Lui și El le spunea vaiurile ace-
lea grave, iar apoi viaţa lor a devenit de coşmar. Nu se aude despre 
aşa ceva. Ci ei trăiau la fel de bine, la fel de normal ca şi ceilalţi din 
popor. Totuşi, mânia aceasta şi urgia lui Dumnezeu aici pe pământ 
se manifestă prin această luptă înfricoşătoare a conştiinţei care îi 
tulbură şi prin care ei aud graiul lui Dumnezeu (întru urgia Lui va grăi 
către ei), iar glasul din Scriptură îi va mustra îngrozitor. Un hulitor, 
un batjocoritor, dacă ascultă glasul rugăciunii, glasul Evangheliei, 
nu-l suportă. Îl mustră, înţelegeţi? Pe un om care înjură, batjocoreş-
te urât, îl doare cuvântul Scripturii sau al rugăciunii citite atent şi cu 
evlavie. Graiul lui Dumnezeu îl mustră îngrozitor. Întru urgia Lui va 
grăi către ei şi întru mânia Lui îi va tulbura  şi, într-adevăr, urmarea 
este tulburarea, tulburarea îngrozitoare a conştiinţei, a cugetului. 
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 PAGINA ÎPS PĂRINTE BARTOLOMEU ANANIA

Predică rostită de ÎPS Bartolomeu Anania, fragment transcris dintr-o înregistrare audio 
preluată de pe www.youtube.com

Fiecare dintre noi, cel puţin câteva momen-
te din viaţa lui este un Toma. Dar nu un 
Toma necredinciosul, ci un Toma îndoitul. 

Important este ca îndoiala, fie că e metodă de 
cunoaştere, fie că este datul fiinţei omeneşti, 
al fiinţei raţionale omeneşti, să nu te ducă la 
necredinţă, ci la credinţă şi să ţi-o întărească, 
pentru că altfel, dacă n-am căuta să înţelegem 
ceea ce credem, rostul meu la acest amvon 
ar fi cu desăvârşire nul. Practic, ar trebui să 
nu vă predic niciodată, ci doar să vă predic să 
credeţi. Dar iată, pentru faptul că eu şi orica-
re alt preot vine şi explică Sfânta Evanghelie 
pe înţelesul pe cât se poate al tuturor, este 
o datorie şi o poruncă pe care o avem de la 
Domnul, care le-a spus apostolilor: „Acum nu 
le puteţi pricepe pe toate şi nu puteţi să le 
purtaţi, dar vă voi trimite vouă pe Mângâieto-
rul, Duhul Adevărului, pe Duhul Sfânt, care vă 
va spune totul”. Şi L-a trimis la Sfinţii Apos-
toli, care au scris Sfintele Evanghelii, alţii au 
scris Epistole, iar mai târziu urmaşii lor, Sfinţii 
Părinţi, care ne-au ajutat şi ne ajută pe noi sa 
percepem şi să pătrundem adevărul propriilor 
noastre credinţe. 

Crede și cercetează
Text: ÎPS Bartolomeu Anania 

Selecţie text: Diana Elena David 
Foto: Imagine preluată de pe internet
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Roadele dătătoare de viață
Sursă text şi fotografie: www.fabrica-de-ganduri-bune.ro

Foto: Dorin și Andreea Jurje

„După roadele lor îi veţi cunoaşte” (Matei 7: 16). După roadele dulci, dătătoare-de-viaţă şi fericire ale Sfintei 
Liturghii, ale Preacuratelor Taine ale Trupului şi Sângelui Domnului vei cunoaşte că Liturghia este de la 
Domnul şi că ea ne umple de Duh dumnezeiesc şi că acest Duh Preasfânt, dătător-de-viaţă respiră în toate 
rugăciunile şi în toate rânduielile sfintelor acte liturgice. Liturghia mi se pare asemenea unui pom minunat, 
plin de viaţă. Cu frunze viguroase! Cu roade bogate! Şi frunzele sunt spre vindecare, nu numai roadele! Oare 
cine nu s-a ales cu bogat folos duhovnicesc, cu pace şi cu dulceaţă în suflet, fie şi numai de la o singură 
participare evlavioasă la dumnezeiasca Liturghie? Roade bune nu dă decât pomul sănătos. Aşa e legea firii.

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, 
traducere de Boris Buzilă, Editura Sophia, Bucureşti, 2005, p. 181.
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Între Darul Duhului Sfânt și 
puterea omenească

- Postul și greva foamei –
Text: Iulia Anamaria Mureșan

Foto: Ilarion Moga

Dumnezeu l-a încununat pe om cu rațiune și voință 
încă de la zidirea lui. Omul a avut dintru începutul 
său șansa de a fi împreună-lucrător cu Dumnezeu la 

cultivarea pământului duhovnicesc. Încă de la Adam ob-
servăm că tot ceea ce omul a zidit în colaborare cu Dum-
nezeu și pentru El a dat rod bun. Râvna pentru cele bune 
și ziditoare de suflet este binecuvântată de Dumnezeu și 
omul primește mult ajutor în lucrarea sa. Odată cu veni-
rea asupra sa a celei de a treia Persoane a Sfintei Treimi, 
omul a primit un ajutor imens în lupta de a dobândi mari 
daruri duhovnicești. Una dintre metodele prin care acesta 
a încercat să se curățească de patimi pentru a putea primi 
acele daruri și pentru a se uni cu Ziditorul său este postul, 
o împreună-lucrare între el și Dumnezeu. Luând aminte 
la exemplul celor care au urmat cu acribie, statornicie și 
consecvență această cale, vom observa că strădania lor nu 
a rămas fără roade, aceștia învrednicindu-se de mari da-
ruri ale Duhului Sfânt, mulți dintre ei fiind declarați sfinți.

Însă nu orice tip de abținere de la mâncare poate fi nu-
mită „postire”. Greva foamei este un exemplu grăitor în 
acest sens. 

Să presupunem că dorim să desenăm nota Do pe un por-
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tativ care reprezintă linia melodică atât pentru soprane, cât și pentru altiste. Vom observa că forma și locația acesteia 
sunt aceleași pentru ambele voci. Ceea ce diferă este însă orientarea codiței – în sus pentru soprane, în jos pentru 
altiste.

Comparând la nivel formal postul și greva foamei cu nota Do pentru soprane, respectiv cu nota Do pentru altiste (fără 
a lua în seamă codița), vom observa, la o primă vedere, că cele două comportamente se aseamănă, și ele, foarte mult, 
însă doar până la un punct. Ambele izvorăsc din conștientizarea unei situații de criză din care persoana dorește să iasă 
la liman; ambele implică încetarea activității în cadrul căreia a fost sesizată criza; ambele sunt susținute de voință și 
de hotărâre; ambele au la bază credința persoanelor în cauză că astfel vor obține schimbarea de care au nevoie; ambele 
implică, desigur, abținerea de la hrană. Așadar, „principiul de funcționare” al ambelor comportamente este același. 
Sau, cu alte cuvinte, ambele „se cântă” la fel. Însă, la fel ca și în cazul notei muzicale, diferă persoanele care le adoptă 
(sau le „cântă”) și „orientarea codiței”, adică scopul pentru care acestea aleg un comportament sau altul, precum și 
starea lor sufletească de dinainte, din timpul și de la finalul acestui exercițiu. 

Ieșind din sfera filosofării, punctăm faptul că omul postește în taină pentru a se curăți de patimi și a se întâlni cu 
Dumnezeu și face greva foamei în văzul tuturor pentru a obține anumite foloase materiale ori pentru a ieși în evidență 
printr-un gest extrem. Diferența dintre a făptui ceva pentru Dumnezeu (în acest caz, a ține post aspru) și a face exact 
același lucru, dar pentru lume (caz în care acțiunea nu se mai numește „postire”, ci „grevă”) este foarte mare din punct 
de vedere spiritual, chiar dacă din punct de vedere fizic cele două manifestări sunt identice.

După o anumită perioadă, persoanele care fac greva foamei sunt duse la spital, unde li se administrează glucoză, 
care le ajută organismul să reziste, oferindu-i toate elementele necesare supraviețuirii. Pustnicii însă rezistă și fără 
sprijin medical. Cum se explică aceasta? Ce anume substituie glucoza în cazul lor? Cu siguranță că ceea ce îi ajută 
să supraviețuiască și, în același timp, să rămână lucizi și atenți în vremea rugăciunii este o putere mai presus de cea 
omenească. Mulți dintre ei, datorită rugăciunii și postului aspru, pe lângă curățirea de patimi, dobândesc și harisme 
deosebite, precum cea a înainte-vederii ori cea a cunoașterii gândurilor celorlalți. Cum reușesc oare cântăreții din 
strană să susțină o slujbă de aproximativ patru ore în noaptea de Înviere, după ore întregi de post negru, ținute pentru 
a putea primi Împărtășania, la care se adaugă și hrana slabă din timpul celor 40 de zile de post și postirea mai aspră din 
Săptămâna Mare? Cum reușesc preoții în acea perioadă, pe fondul postirii, să spovedească sute de oameni și să facă 
și slujbele rânduite de Biserică? Chiar și după o scurtă perioadă de post, nu neapărat aspru, până și mirenii, începători 
sau nu în ale postirii, resimt un ajutor în cele duhovnicești, dar și în cele lumești, precum și o oarecare bucurie.

În schimb, în urma grevei foamei, ceea ce rămâne este, în cel mai fericit caz, schimbarea minoră a situației de criză, 
iar aceasta după mult timp (spre exemplu, Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie ’89, a ajuns chiar și la 
90 de zile de greva foamei). De multe ori însă, situația nu se schimbă, iar gestul lor nu prea impresionează autoritățile.

Așadar, postul, care este închinat lui Dumnezeu, se dovedește a fi un izvor de roade dătătoare de viață și de vlagă, 
atât în timpul perioadei de postire cât și după. Greva foamei, însă, care este dedicată lumii acesteia, pare a fi un drum 
anevoios, în care se așteaptă ajutor și izbăvire de la oameni și care de multe ori rămâne fără roadă. Prin post, cu aju-
torul lui Dumnezeu, omul capătă puterea de a muta munții din loc. Prin greva foamei, abia reușește să miște o piatră.

Am primit putere în dar. În funcție de Cui/cui i-o dăruim, vom primi sau nu mai multă.

DARURILE DUHULUI SFÂNT
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PSIHOLOGIE

Cristalofilia - perfecțiunea și 
controlul care te controlează

Text: Roxana Dincă, psiholog-clinician
Desen: Andreea Hușanu

Voi scrie rândurile de mai jos spre aducerea-aminte a învierii (și a 
pogorârii la iad care a precedat-o), spre a fi pecete de mulțumire 
pentru întoarcerea „de la moarte la viață” și testament sufletesc 
pentru cei încă aflați în plină luptă cu sinele de cristal și pentru ca 
aceștia să știe că nu sunt singuri în durerea pe care o poartă cu ei.
Scrierea de mai jos se dorește a fi o conlucrare între mărturisiri 
personale, explicații psihologice și duhovnicești, așa cum acestea 
apar și se potențează în astfel de cazuri.

LA ÎNCEPUT DE DRUM

Am fost învățată să fiu performantă, să muncesc mult, 
asiduu, să îmi ating întotdeauna potențialul maxim. Doar 
că maximul era așa de alunecos, iar peste un munte 
de perfecțiune cucerit se întrevede alt munte de bine. 
Când spun că am fost învățată nu înseamnă că cineva 
mi-a „predat” în mod direct această idee. Mai exact, 
mecanismul psihologic a fost așa: am avut întotdeauna 
rezultate foarte bune la școală, cu participări la olimpiade 
la nivel național; pentru aceste rezultate am primit tot 
timpul încurajări și aprecieri, acestea fiind nectarul care 
a hrănit dulceața amăruie a performanței. Așadar, iată un 
copil, apoi un adolescent care dansa greoi și forțat, deși 
dorit și căutat, dansul laurilor performanței și al fugii de 
spinii eșecului.

DRUMUL LAURILOR PERFORMANȚEI, ÎNĂBUȘIREA 
BUCURIILOR MĂRUNTE 

Mă simțeam ca un pelerin veșnic rătăcit între raiul 
reușitei efemere și iadul eșecului, și orice înfrângere 
era o provocare pentru o nouă reușită. O provocare care 
mă ardea așa cum fierul cel dur e ars de foc. Și iar, și 
iar. Și niciodată nu era de ajuns. 

Pentru mine, nevoia de control a fost însoțitorul la 
cârma vieții mele. A fost ca un corb care avea mereu 
busola la el și îmi arăta drumul pe care el îl credea bun, 
dar ale cărui țipăt ascuțit și mustrare asupra greșelilor 
îmi zgâriau auzul sufletului.

Așa cum remarcă și literatura de specialitate, și în cazul 
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meu, perfecționismul se manifesta la trei niveluri:

Perfecționismul social: dorința de a mă ridica la 
standardele pe care ceilalți le aveau în legătură cu 
mine, caracterizat prin nevoia de a primi aprobarea 
celorlalți semnificativi și teama de păreri negative;

Perfecționismul față de alte persoane: aveam standarde 
înalte față de ceilalți (pe care și eu mi le impuneam 
mie și nu reușeam să le ating)/ aveam convingerea că 
ei nu pot face lucrurile la fel de bine ca mine;

Perfecționismul față de propria persoană: impunerea 
unor standarde foarte înalte, unde mă consumam 
investind foarte mult timp ca lucrurile să iasă cât 
mai bine, de multe ori apărea auto-criticismul o 
auto-învinovățire exagerată.

Anii au trecut, controlul a crescut și tot mai mult 
a durut. Mai târziu, fiind studentă la Facultatea de 
Psihologie din Cluj-Napoca, mi-am dat seama că 
stările pe care le trăiam nu erau unele firești. Acum 
știam că focul arde, însă nu aveam încă extinctorul 
potrivit pentru a-l stinge. Am renunțat la unele dintre 
gândurile care îmi strângeau bucuria în menghina 
de aur a lui „mai bine”. 
 
Perfecționismul are un frate cel puțin la fel de 
otrăvitor ca și el: controlul. Cel mai perfid mecanism 
prin care cristalofilia era constant hrănită era 
următorul: scopul meu era de a-i ajuta pe ceilalți. 
Modul prin care credeam că pot face acest lucru era 
să fiu cât mai performantă în activitățile academice, 
pentru că acest lucru mă ajuta la atingerea scopului 
– știind cât mai multe informații din domeniu, i-aș 
fi putut ajuta cândva pe cei care aveau probleme 
psihologice. În acest fel, toate acțiunile mele care 
duceau spre îndeplinirea scopului pentru mine 
aveau sens și astfel erau menținute și perpetuate. 

Mă regăseam într-un cerc vicios în care mă învârteam 
continuu, pentru că în acest fel atingeam o valoare 

importantă pentru mine, doar că modul de a face 
acest lucru era greșit. Era atât de greșit, pentru că la 
capătul drumului mă așteptau niște trăiri depresive 
care ulterior îmi deveneau „camaradul din umbră” 
și care mă îndemna tacit să investesc tot mai mult 
efort. E ca atunci când cauți fericirea și pentru a 
o atinge, începi să mănânci foarte multe dulciuri. 
Scopul era bun, mijloacele de realizare erau greșite. 
Așa cum mi-a spus o pacientă de la cabinet, 
controlul este mobil, își schimbă ținta. După ce ai 
controlat ceva, vrei să controlezi altceva și niciodată 
nu se sfârșește. 

EFECTE

Perfecționismul și controlul cântă în surdină arii din 
viața cotidiană în fața unui public plin de zâmbete 
și aprecieri, în spatele căruia se ascunde sufletul 
ostenit al unui om aparent împlinit. Astfel, încercam 
să îmi fac tot felul de liste, planificări, organizări 
rigide, cu interval orar aferent fiecărei activități, pe 
care era imposibil să le pot îndeplini în forma în care 
le concepeam. Eu nu luam în considerare faptul că 
în realitate lucrurile sunt mult mai complexe și că 
există mulți factori care duc la reușita/nereușita 
unei activități, în afară de cei legați de propria 
persoană.

MUNCĂ, MUNCĂ, ... N MUNCĂ ȘI FOARTE 
PUȚIN TIMP LIBER

Investeam foarte mult timp și efort în ceea ce are 
legătură cu domeniul profesional și oricât de mult 
aș fi învățat, aveam constant sentimentul că nu fac 
destul. Și apoi apărea starea de vinovăție, iar și iar.

AMÂNAREA, DULCEA OTRAVĂ A LINIȘTIRII DE SINE

Procrastinarea (amânarea începerii unei activități) o 
foloseam de multe ori ca modalitate de a-mi liniști 
o viitoare posibilă mustrare interioară. Pentru că 
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trebuia să fac lucrurile la cel mai înalt nivel, căutam 
foarte multă informație până începeam un proiect, 
iar atunci când în sfârșit începeam, ajungeam foarte 
aproape de termenul limită, cu o stare de panică 
și o senzație de accelerare a timpului. Pentru a 
dovedi încă o dată cum diavolul se poate îmbrăca 
în haine de lumină, perfecționismul și controlul mă 
determinau să fiu perseverentă în toate activitățile 
în care eram implicată și să nu renunț, nici atunci 
când făceam față cu multă greutate și când lucrurile 
erau peste puterile mele.

CÂND TIMPUL NU MAI ARE RĂBDARE CU 
OAMENII

Simțeam constant că nu îmi ajunge timpul, simțeam 
timpul ca o mână greoaie și amară care apasă 

constant asupra unui aluat pus la dospit, nedându-i 
voie să crească. Trăiam în tensiune, în grabă, în 
nerăbdare, cu o senzație de oboseală și sfârșeală. 

ÎN LUPTA CU PĂCATUL NU AȚI LUPTAT 
PÂNĂ LA SÂNGE

Cum spune duhovnicul meu, Dumnezeu nu ne vrea 
niște fricoși care tremură tot timpul, ci ne vrea 
luptători puternici în oastea lui Hristos. Așa a fost și 
pentru mine și am simțit cum Dumnezeu a îngăduit 
să ajung în întunericul zdrobirii de sine, pentru ca 
lumina să fie apoi și mai strălucitoare. 

Atunci când am început să lucrez ca și consilier școlar 
am fost foarte bucuroasă. Dar mâna plumburie a 
perfecționismului și a controlului au început să apese 

PSIHOLOGIE
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și mai tare. În primul an (acesta fiind al doilea), aproape 
în fiecare dimineață, gândurile care îmi veneau în minte 
după trezire cântau refrenul lui: „Nu te descurci”, „Ce o 
să fac eu cu fetița aceasta cu anxietate de separare?”, 
„Nu am destul timp să lucrez cu toți părinții și copiii 
care au nevoie”, „E nevoie mult mai mult ca părinții 
să accepte și să înceapă să lucreze legat de ce am 
vorbit” etc. Toate aceste gânduri mă făceau să încep 
un șir nesfârșit de „dacă” și îmi ștergeau bucuria, ca o 
pensulă care revine cu multe corecturi inutile asupra 
unui tablou foarte frumos. Lupta cu ele era continuă, 
aveam o replică pentru fiecare și începeam să țes 
mental un plan prin care puteam contracara gândul 
distrugător. 

În afară de gândurile de dimineață, mai existau 
niște mecanisme psihice care îmi slăbeau bucuria 
vieții. Timp de mai multe luni, am purtat în mine o 
învinovățire constantă din partea gândurilor. La 
orice lucru pe care îl greșeam, dacă ceva nu avea un 
rezultat bun sau dacă nu reușeam să fac ceva atât de 
bine precum aș fi putut, îmi apăreau în minte gânduri 
precum: „Chiar nu puteam să fac mai bine?”, „Iar nu 
sunt atentă”, „Nu m-am gândit destul de bine”, „Pierd 
timpul pentru că nu mă organizez bine”. Acestea erau 
ca un laitmotiv al cotidianului meu, care se putea 
activa la cele mai banale lucruri: mi-a scăpat ceva din 
mână, am uitat sa fac un anumit lucru, m-am trezit cu 
cinci minute mai târziu și multe altele care apar pe 
parcursul zilei.

ARMELE ÎMPOTRIVA GÂNDURILOR --- ÎNCREDEREA 
ÎN LUCRAREA LUI DUMNEZEU

A fost un moment în care Dumnezeu mi-a luminat 
gândul și am reușit să schimb armele în lupta pe 
care o duceam. Astfel că am renunțat la tactica de 
a contracara gândurile și am făcut ceva aparent 
paradoxal. În fiecare dimineață, în loc să încep lupta 
acerbă, acceptam gândul, luam gândul cu mine 
și porneam la lucru. Puteam să îmi spun ceva de 
felul: „Da, poate chiar nu știu ce să fac și nu o să 

reușesc, dar merg să încerc și văd cum mă descurc. 
Dumnezeu poate și acolo unde nu pot și nu știu eu”. 
Pe parcurs, am adunat multe dovezi care îmi arătau 
că nu e nevoie să controlezi totul pentru ca lucrurile 
să funcționeze.

A fost greu, uneori simțeam cum mă doare mintea și 
sufletul. Dar am continuat, am stăruit. Și cristalofilia 
începea să se retragă, se ofilea, ca și o plantă perfect 
colorată care moare de sete, când nu e udată. 
Psihologia mi-a oferit instrumentele și tehnicile 
de lucru. Psihologia m-a ajutat, iar Dumnezeu m-a 
vindecat.

CE SPUNE PSIHOLOGIA

Există un tip de tulburare în cadrul căreia se 
regăsesc unele dintre problemele care mă afectau 
și pe mine. Conform DMS 4 (Manual de Diagnostic 
și Statistică), aceasta se numește tulburare de 
personalitate obsesivo-compulsivă. Elementul 
esenţial al tulburării de personalitate obsesivo-
compulsive îl constituie preocuparea pentru ordine, 
perfecţionism, control mental şi interpersonal, în 
detrimentul flexibilităţii deschiderii şi eficienţei. 
Oamenii cu tulburare de personalitate obsesivo-
compulsivă încearcă să menţină un sentiment 
de control printr-o atenţie perseverentă pentru 
reguli, detalii banale, procedee, liste, planuri ori 
formă, mergând până acolo încât obiectivul major 
al activităţii este pierdut. Mai jos sunt enumerate 
și criteriile de diagnostic din DSM 4. De obicei, 
tulburarea de personalitate se manifestă prin faptul 
că persoana:

• Este preocupată de detalii, reguli, liste, ordine, 
organizare sau planuri, în aşa măsură că obiectivul 
major al activităţii este pierdut;
• Prezintă perfecţionism care interferează cu 
îndeplinirea sarcinilor (de exemplu, este incapabilă 
să realizeze un proiect, deoarece nu sunt satisfăcute 
standardele sale extrem de stricte);

DARURILE DUHULUI SFÂNT
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• Este excesiv de devotată muncii şi productivităţii, 
mergând până la excluderea activităţilor recreative 
şi a amiciţiilor (nejustificată de o necesitate 
economică evidentă);
• Este hiperconştiincioasă, scrupulos şi inflexibil 
în probleme de moralitate, etică sau valori 
(fapt nejustificat prin identificare culturală sau 
religioasă);
• Este incapabilă să se debaraseze de obiecte uzate 
sau inutile, chiar când acestea nu au nici o valoare 
sentimentală;
• Refuză să delege sarcini sau să lucreze cu alţii în 
afară de cazul când aceştia se supun exact modului 
lui de a face lucrurile;
• Adoptă un stil avar de a cheltui, atât faţă de sine 
cât şi faţă de alţii, banii fiind văzuţi ca ceva ce 
trebuie strâns pentru eventuale catastrofe;
• Prezintă rigiditate şi obstinaţie.

MECANISME PSIHOLOGICE ȘI DUHOVNICEȘTI 

Consider că principalul mecanism psihologic prin 
care problema se menținea era acesta: încercarea 
de a controla naște controlul. E ca o sete care nu 
se sfârșește. În momentul în care aveam un plan 
prin care încercam să controlez, iar rezultatele 
erau diferite față de așteptări, acest lucru instiga 
la exercitarea unui control mai mare decât 
precedentul, asumând că din cauza faptului că nu 
m-am organizat destul de bine nu am reușit cum 
aș fi vrut. De asemenea, nu simțeam că profesia de 
consilier școlar îmi oferă predictibilitate, fiind una 
în care nu există un set de reguli fix pe care îl aplici 
și apoi apar rezultatele, ci mai curând lucrurile 
sunt complexe, ramificate, fiind nevoie ca fiecare 
consilier să pună structură și sens în cazurile cu 
care lucrează. Astfel, apăruse și tendința de a 
controla un mediu neorganizat. Pentru mine nu a 
funcționat lupta pe care am încercat să o duc prin 
contracararea și modificarea gândului. În schimb, 
m-a ajutat să fac pace cu gândul distrugător, să îl 
accept și să îl iau cu mine, și apoi să încerc să-mi 

mențin trezvia pentru a observa acele situații care 
dovedeau că gândul nu era valabil.

Din punct de vedere duhovnicesc, cred că explicația 
pentru cristalofilie este aceea a unei slabe încrederi 
în Dumnezeu. Mă refer la faptul că, prin tendința 
de a pune o excesivă ordine în mediu, omul se 
îndepărtează de ajutorul pe care i-l poate da 
Dumnezeu și nu mai lasă spații libere în care să 
poată interveni El și să umple cu sens și cu rezolvări 
pe termen mai lung decât poate face omul. În plus, 
este și o slabă încredințare că Dumnezeu poate 
și vrea să îl ajute pe om chiar în problema aceea 
specifică pe care o are, în orice domeniu ar fi (și El 
chiar poate, și chiar vrea, doar că Dumnezeu nu se 
așază ca un oaspete nepoftit pe o canapea pe care 
noi am invitat toate gândurile și planurile noastre). 
E ca și atunci când Dumnezeu ne ține de mână în 
toate zilele vieții noastre, iar noi îi dăm drumul la 
mână, spunând că suntem mari și ne descurcăm noi. 
Și El ne lasă, în toată nebuneasca dragoste pe care 
ne-o poartă. 

În momentele cele mai grele, mă întrebam uneori de 
ce nu ridică Dumnezeu de la mine povara aceasta 
sufletească, care simţeam că îmi apasă umerii 
tinereţii, într-o încercare de gârbovire lăuntrică 
precoce. Apoi am înțeles că doar un suflet care a 
trăit această eliberare poate să rezoneze, nu doar să 
înţeleagă, alt suflet care trece prin aceasta. Astfel 
că acum pot fi psihologul spre care Dumnezeu 
trimite oameni cu dureri similare cu ale mele din 
trecut. Te porţi cu durere şi dragoste atunci când 
rana celuilalt a fost cândva şi rana ta. 

Acum ştiu, acum înţeleg, toate sunt o taină. 
Toate încercările au stat sub corola dragostei lui 
Dumnezeu pentru oameni. 
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George Foreman 
– boxând pentru viață

Text: Bogdan Herțeg
Desen și foto: Alexandru Rădulescu

Un boxer m-a făcut să îmi iubesc mai mult condiția de 
creștin. Nu e ortodox, dar face parte din acei creștini care te 
întâmpină cu un zâmbet și care își pun credința în act, iar prin 
apropierea de ei ajungi să te împărtășești din vitalitatea lor. 
Din acest motiv îi îndrăgesc atât de mult pe oameni precum 
George Edward Foreman: au fost învinși, dar au și învins, luptă.

George Foreman s-a născut în 1949, în Marshall, 
un oraș din Texas. Uitându-se în urmă, nota: 
„anger and hunger shaped my youth” („mânia 

și foamea mi-au modelat tinerețea”) (By George. The 
Autobiography of George Foreman). Mediul sărac și 
agresiv îl fac să se apuce de box pentru a fi mai puternic 
în luptele de stradă din Houston. Totuși, bătăușul este 
transformat într-un sportiv de către antrenorul Doc 
Broadus, în cadrul unui program guvernamental. Vedem 
aici cât de importantă este structura socială în a oferi 
alternative lucide și constructive la mediul clădit doar 
ca o consecință a demersurilor financiare. Răsplata nu 
întârzie. În scurt timp, la Olimpiada din Mexic din 1968, 
devine medaliat cu aur la categoria grea.

Un an mai târziu, devine boxer profesionist și, în mai 
puțin de trei ani, strânge 37 de victorii fără a fi învins. 
Mai mult, 35 din aceste victorii sunt obținute de 

Foreman prin cnocaut (KO). Devine campion mondial la 
categoria grea, învingându-l spectaculos pe renumitul 
pugilist Joe Frazier, într-o confruntare în Kingstone, 
Jamaica. După încă două victorii, a urmat celebra luptă 
cu Muhammad Ali. Cei doi s-au luptat în Zair, actuala 
Republică Democrată Congo. Ali venea după câștigarea 
procesului cu statul american, fiind suspendat din viața 
sportivă pentru refuzul de a se înrola în armata americană 
antrenată în războiul din Vietnam. Acum îl aștepta un alt 
război. Mulți se temeau pentru integritatea corporală a 
lui Ali în cadrul meciului cu Foreman, din cauza forței 
brutale cu care lovea acesta. Surprinzător, cu toate că 
a suportat numeroase lovituri, Ali îl face cnocaut pe 
George în runda a opta.

După luptă, Foreman nu mai boxează timp de un an. 
Este lovit puternic interior de această înfrângere, 
deoarece își construise identitatea în jurul conceptului 
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de campion. În plus, de mult timp refuza un fundament 
religios, deoarece asocia religiozitatea cu starea 
înfrântă, tristă și săracă a omului. Golul creat și-l umple 
cu ură, furie și dorință de răzbunare. Conștientizează 
că este în căutarea unei împliniri, dar această stare de 
împlinire nu vine nici măcar cu primul milion de dolari. 
Într-un interviu, Foreman declara că la un moment 
dat l-a cuprins depresia, pentru că nu mai avea ce să 
cumpere cu atâția bani.

În 1976, se întoarce în ring și câștigă primele cinci 
lupte prin KO. La 17 martie 1977, pierde controversat 
lupta cu Jimmy Young, în Puerto Rico. Își spune în 
vestiar că nu înseamnă nimic această luptă, că el 
e tot George Foreman, că are toți banii necesari să 
retragă în liniște... „și să mori”, îi completează gândul 
o voce. Era ceva la care nu se mai gândise. Această 
idee îl cuprinde. Se împlinește cu George evanghelia 
bogatului căruia i-a rodit țarina și care aude: Nebune! 
În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi 
cele ce ai pregătit ale cui vor fi? (Luca 12: 20), fiindcă 
Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se 
îmbogăţeşte în Dumnezeu (Luca 12: 21). Începe o luptă 
interioară pentru propria viață, iar când îl invadează 
frica, aude: „Tu crezi în Domnul. De ce ți-e frică de 
moarte?”. George credea, dar nu în religiozitate și în 
Biserică. Începe o negociere cu această voce, spunând 
că mai poate boxa și că va face acte de caritate, dar 
vocea îi răspunde: „Nu vreau banii tăi. Te vreau pe 
tine”. Frica i se adâncește. Frică se pune peste frică 
și își dă seama că va muri. Trupul îi cedează și este 
cuprins de întunericul nimicului. Dar acest nimic nu 
a fost al vidului, ci al tristeții. Un trup aclamat, plin 
de mușchi și cu brațe de oțel își arată toată neputința 
în fața morții, în fața tristeții negre, adânci și veșnice. 
Pentru că «tot trupul este ca iarba și toată slava lui, 
ca floarea ierbii: uscatu-s-a iarba și floarea a căzut, 
Dar cuvântul Domnului rămâne în veac». Și acesta 
este cuvântul, care vi s-a binevestit (I Petru 1: 24, 
25). Își vedea toate bogățiile adunate cum se risipesc, 
neputând umple nimic cu inconsistența lor reală. Se 
gândește atunci la mama lui, la iubirea și viața ei de 

sacrificii. Atunci prinde curaj și își spune: „Nu-mi pasă 
dacă aceasta e moartea, tot cred că Dumnezeu există”. 
În acel moment o mână îl scoate afară din nimic și e 
viu în acel vestiar ordinar din Puerto Rico. Dar acum 
se întoarce cu revelația lui Iisus Hristos și recită din 
Biblie, spunând cuvinte pe care nu le-a spus niciodată.

Unii cred că a înnebunit, dar, de fapt, se schimbase. 
Trăiește momentul de împlinire pe care îl căutase de 
atâta timp. Se lasă de box și se apropie de cuvântul 
Domnului cu revelația lui Hristos cel Viu în suflet. 
Predică și îi învață pe alții. În 1984, având regretul că 
anterior nu ajutase un tânăr înainte ca acesta să aibă un 
destin nefast, pune bazele, alături de fratele său Roy, 
unui centru de ajutorare a tinerilor: George Foreman 
Youth and Community Center. În mod excepțional, nu 
caută prozeliți în rândul celor înscriși, grija lui fiind cea 
de a le oferi un sprijin printr-un program asemănător cu 
cel prin care devenise un sportiv în loc de delincvent. 
În autobiografia sa nota: „We charged a dollar a year as 
dues, because I›m from the old school where you don›t 
give kids anything for free. But we had some families 
that could barely afford even that. And some kids from 
these households had a lot of loving to get and a lot of 
growing up to do. There were no rules, except fair play 
and sportsmanship; those rules I enforced. Everything 
else was up to them. No set program”. (Noi percepeam 
un dolar pe an ca şi cotizaţie, pentru că eu fac parte 
din generaţia veche în care copiii nu primesc nimic pe 
gratis. Dar am avut unele familii care abia şi-au putut 
permite acel dolar. Iar unii copii din aceste familii 
au avut multă nevoie să fie iubiţi și să crească. Nu 
existau reguli, cu excepția corectitudinii dobândite din 
practicarea sportului; acele reguli pe care le-am aplicat 
la rândul meu. Orice altceva a rămas la latitudinea lor. 
Nu era niciun program prestabilit.) (By George. The 
Autobiography of George Foreman).

În aceste condiții, rămâne fără bani. Lipsa banilor 
conducea spre soluția închiderii acestui Centru. 
Foreman se hotărăște să boxeze din nou, după 10 ani 
de la retragere. Astfel, pentru a-i ajuta în continuare 
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pe cei ce i-au devenit dragi, ia o hotărâre cu totul 
neașteptată. În fapt, întoarcerea fostului campion la 38 
de ani a fost tratată de presă și de unii fani ai boxului 
ca o glumă. Din vechiul simbol devine țintă a criticilor 
și a ironiilor. Dar Foreman dovedește că s-a smerit în 
această perioadă de apropiere de Domnul, suportând 
toate atacurile și dezarmând prin autoironie. Mai mult, 
începe să-și învingă adversarii în ring.

Când nimeni nu se aștepta, redevine campion mondial. 
Avea nu mai puțin de 45 de ani în 1994, când îl înfrânge 
prin KO pe Michael Moore. Cât de mult își dorise cu 
ură să redevină campion și cum a înțeles că nu aceasta 
este calea firească! Acum, Domnul a îngăduit această 
victorie pentru că ea se năștea din, și pentru lucrarea 
celor bune. Domnul Iisus Hristos spune: Căutați mai 
întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate 
acestea se vor adăuga vouă (Matei 6: 33).

În 1997, se retrage definitiv, boxerul legendar având 
76 de victorii și doar 5 înfrângeri, câteva dintre aceste 
înfrângeri fiind discutabile. George Foreman rămâne 
plin de vitalitate, printre altele se îngrijește de biserică, 
de familia lui, având 12 copii. Scrie cărți care ar merita 
să fie publicate și în România, precum By George – 
autobiografia sa, Going the Extra Smile și God in my 
Corner.
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La Prislop e vreme de pelerinaj și de rugăciune.
Români din toată țara vin la mormântul Părintelui Arsenie pentru a-i cere ajutorul,

dar și cu gândul de a-i mulțumi pentru toată mângâierea pe care o primesc.


