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De ce se sting luminile în discoteci? (Lupta cu ruşinea)

Iată încă o regulă: Nici o ruşine nu poate fi atât de puternică, încât să nu poată fi
biruită. 

Fiecare  epocă  a  însemnat  o  luptă  împotriva a  ceva.  Renaşterea  a  luptat  pentru
restaurarea omului, epoca modernă pentru instaurarea democraţiei ş. a. m. d. Dar
cea mai interesantă este lupta care se duce astăzi. Ultima luptă a omenirii, poate
pare ciudat, este lupta cu ruşinea.

Teoria lui Freud despre complexe, pe care acesta a lansat-o în secolul trecut,  a
umplut imediat minţile multora, de multe ori fără ştirea şi fără voia lor. Nu ştiu în
ce măsură a reuşit Freud să ne vindece de aceste complexe, cert este că el a reuşit
să creeze un complex nou cu care a infectat secolul XX - complexul Freud.

În ce constă acest complex al lui Freud? El constă în căutarea şi găsirea obsedantă
a unor pricini eliberatoare, cum ar veni, a unor complexe. Freud n-a făcut decât să
preia nevinovata constatare a lui Budha: Viaţa este suferinţă, pentru orice suferinţă
există  o  cauză.  Însă  Freud  merge  mai  departe,  el  anexează  şi  cauzele  acestei
suferinţe, din punctul lui de vedere, desigur.

Cauzele suferinţei lui Freud sunt puţin neobişnuite, cu toate acestea ele au reuşit, în
foarte scurt timp, să devină nişte cauze comune. Una din ele este dorinţa băiatului
de a se culca cu propria mamă şi a fetei cu tatăl (?) - complexul lui Oedip, iar
cealaltă e ruşinea care provine din sentimentul de inferioritate pe care îl avem din
cauza unor nereuşite anterioare.

Obsesia  reuşitei  în  viaţă  pare să  fi  găsit  în  vremea noastră  o rezolvare  atât  de
simplă: perseverează, impune-te! Cum vrei să te respecte alţii, dacă tu însuţi nu te
respecţi? Învinge-ţi timiditatea, cauza tuturor nereuşitelor.
Psihologii moderni oferă o mulţime de metode de a scăpa de timiditate, aceasta a
devenit  o  preocupare  centrală  a  pedagogiei  şcolare  şi  a  familiilor  tinere.  Totul
pentru a cultiva personalitatea copilului, pentru a scăpa de frustrarea "comunistă"! 

Însă a ucide în tine sentimentul ruşinii încă nu înseamnă că tu însuţi nu vei mai
săvârşi fapte de ruşine. Penibilul rezultă tocmai din seninătatea cu care cineva face
lucruri  jenante,  convins  că  face  ceva  bun.  Dimpotrivă,  noi  avem  nevoie  de
sentimentul ruşinii pentru a evita să ne facem de râs în faţa celorlalţi. Ruşinea este
chezăşia demnităţii noastre.



Este curios cum tânărul "sociabil", care înainte de a se prezenta trebuie să spună o
glumă de care râde singur, a înlocuit idealul nobilului tăcut şi sobru. Aceşti bufoni
ai vremurilor noastre, tinerii descurcăreţi, care vând ţigări la bucată sau fac vreo
altă afacere micuţă, îi fascinează în mod curios pe înghiţitorii de seriale ieftine. Ce
simpatici sunt ei când nu-şi pot aminti cine a scris Faust sau spun că Einstein a
scris Sonata lunii. Şi ştiţi ce-i face atât de atrăgători? Faptul că nu se ruşinează
deloc când li se spune că sunt proşti.

Eu nu încerc să înlocuiesc acest ideal cu cel creştin, pentru că vreau să fiu citit
până la capăt. Dar aş propune să ne întoarcem la grecii antici, care trezesc de obicei
multă admiraţie chiar şi la cei care nu ştiu nimic despre ei.

Să  luăm cea  mai  bună variantă  a  bărbatului  timpurilor  noastre:  tânăr, cu  bani,
conduce o afacere personală, unul din cei doi care se întâlnesc în lift în reclamele
la  crema de  ghete  şi  se  uită  cu invidie  la  pantofii  celuilalt.  Unul  din cei  care,
respectând  recomandările  psihologului  său,  începe  întotdeauna  primul  vorba.
Acum să vi-l închipuiţi pe acest bărbat al vremurilor noastre nimerit în grădina lui
Pitagora, unde începătorii tac în primii trei ani. Se înţelege că bărbatul nostru, la
prima încercare de a se "pune în evidenţă",  a fost  alungat de pitagoreici ca un
bădăran.

Să-I ducem, dar pe acest bărbat la taoişti, poate că acolo îl vor primi. Dar iată că
Lao Zi nici măcar nu-şi ridică ochii spre vorbăria noului venit, el ştie că tăcând poţi
spune toate.

L-am dus pe urmă la Confucius, dar şi acesta, văzând cât preţ pune acest străin pe
luciul pantofilor săi, îi spune: înţelept este cel care fiind îmbrăcat în zdrenţe, poate
să stea în adunarea celor îmbrăcaţi în haine scumpe, fără să se ruşineze".

N-am să continui această călătorie, dar vă asigur că bărbatul nostru nu va fi primit
în nici una din tradiţiile popoarelor lumii. Acest ideal este un produs al secolului
nostru, care la noi a ajuns abia de zece ani. Un produs al unui continent lipsit de
tradiţie, lipsit de religie şi de cultură, continentul hamburgerilor.     

Reclamele pe care le vedem pe stradă, în ziare şi la televizor, toate te îndeamnă să
fii  primul,  să  fii  cel  mai bun. Sigur că îndată apare întrebarea:  cum să fie  toţi
"primul"?  În tradiţiile  tuturor  popoarelor  pentru  a  deveni  "primul"  e  nevoie  de
multă osteneală, trebuie să te umpli de virtuţi. Acum însă e mult mai simplu. Vrei
să fii primul? Nici o problemă, cumpără bateriile DURACELL şi fumează KENT,



dar, dacă nu-ţi ajung banii, cel puţin uită-te la una din emisiunile PRO TV, toate îţi
vor spune că eşti primul!

Nouă, românilor, această psihologie ne este foarte bine cunoscută de la ţigăncile
din stradă. Numai acestea, pentru a te capta, încep să-ţi "ghicească" tot felul de
blonde care se ţin de tine, că ai mulţi duşmani şi că o să-ţi vină nişte bani din
străinătate. Numai că, dacă refuzi să le dai bani, îndată devii "cioară borâtă" sau alt
animal puţin simpatic.

Toate  aceste  laude  ale  timpului  nostru  noi  le  primim  numai  dacă  cumpărăm
produsul căruia i  se face reclamă, altminteri, rămânem aceeaşi români nespălaţi
care am fost până la instalarea PRO TV-ului. Sigur că este o traumă psihologică
foarte puternică.

Eşti gras? Bea FANTA şi toate fetele se vor îndrăgosti de tine! Eşti pipernicit şi
colegii de clasă îţi dau bobârnaci când te văd? Nu-i nimic, dă-te cu after shave
GILLETE "pentru bărbaţi puternici"! Eşti o fire enervantă şi de aceea nu ai nici un
prieten?  încearcă  "sensul  adevăratei  prietenii"  cumpărând  un  pachet  de  ţigări
ROYALE.

Acum  vă  propun  să  înţelegem  de  unde  această  luptă  cu  "timiditatea"  şi  cu
reziduurile "comuniste" în noile programe şcolare şi în tot ce vedem şi auzim. Cum
altfel s-ar fi putut vinde unei femei normale din România cizmele acelea lungi,
care nouă ne aduc aminte de pescarii din deltă, scumpe cât o vacă? Sau cum s-ar fi
vândut nişte hamburgeri de plastilină la preţul pe care poţi să-ţi cumperi un pui,
dacă nu s-ar fi afişat mai înainte panouri pe stradă cu portretul unei tinere femei
sub care scrie: "Eu să spăl şi să calc''? "Eu să mă mulţumesc cu puţin?" "Eu să fiu
devreme acasă?"

Societatea  de  azi  creşte  o  generaţie  de  cumpărători:  cumpărători  de  haine,
cumpărători de computere, cumpărători de cărţi, cumpărători de contraceptive. E
nevoie de multă atenţie pentru a nu ne transforma într-un robot comercial,  care
cumpără fără discernământ lucruri de care nu are nevoie. Dar mai ales să fim atenţi
să nu plătim pentru aceste lucruri de nimic cu propriile noastre virtuţi, cu propria,
adevărata noastră demnitate.

Pentru a-şi vinde marfa, casele de modă şi cosmetică au lansat complexul fetei fără
prieten. Vârsta de la care o copilă trebuie să simtă acest complex scade în raport cu
setea de bani a producătorilor, aşa încât, fără exagerare, îl poţi găsi şi la fetiţele de
grădiniţă, deşi, spun unii, într-o formă nevinovată. Aceste mărfuri s-ar fi vândut în



proporţie mică, mă refer în special la lenjeria intimă, ciorapi, bluziţe, fustiţe, lunci,
clar, nişte unelte de specialitate, însă, o dată cu lansarea acestui complex al fetei
fără prieten, ele se vând bine şi în rândurile copilelor care încă mai au de susţinut
examenul de capacitate.

Deoarece, la această vârstă, e normal ca fetele să nu dispună de atâta bănet (deşi
unele, ce-i drept, îl dobândesc singure, folosind cu îndemânare uneltele pomenite
mai sus), s-a inventat un complex şi pentru părinţii care sar cu banul, complexul
părinţilor încuiaţi la minte. De obicei, aceştia sunt nişte părinţi răi, care nu-şi lasă
propriii copii să-şi trăiască viaţa.

Dar cel mai interesant este când vânzătorii de mărfuri stranii ţin predici religioase.
Aceste  predici  ajung  la  inima  tuturor  tinerilor  mai  degrabă  decât  cele  ale
Apostolului Pavel: Dumnezeu ne-a creat atât de minunaţi, El ne-a făcut bărbat  şi
femeie şi  a sădit  în noi  atracţia unii  către alţii.  El  ne-a poruncit  să ne iubim -
Dumnezeu  însuşi  este  Dragoste!  Iubiţi-vă,  dar,  cât  sunteţi  tineri,  cumpărând
prezervativele cutare şi  contraceptivele cutare. Şi, ca dragostea voastră să nu se
stingă niciodată, cumpără-i iubitei tale această trusă de machiaj, începe chiar acum,
tinereţea nu ţine veşnic..."

De fapt, lucrurile stau puţin altfel, firea ne-o spune. Deşi pofta a biruit şi a luat
locul minţii, totuşi ne dăm seama că nu-i chiar bine ceea ce facem. Altfel, de unde
panica studentei căreia i s-a spus, pe neprins de veste, că i-au venit părinţii şi sunt
pe coridor, iar  în  patul  ei  nestrâns  mai  este  cineva?  Dar  şi  mai  expresivă este
ruşinea de a se întâlni fata cu părinţii băiatului şi invers. Dacă nu-i nimic rău în
ceea ce faceţi, de ce vă ruşinaţi? Când a fost să se săvârşească păcatul, pofta a
alungat ruşinea, iar când vine timpul să mărturisim, ruşinea se îmbăţoşează.

Poetul Esop, care nu reprezintă tradiţia Biblică, are o fabulă extraordinară despre
ruşine: Zeus, când făcu oamenii, rândui în fiecare felurite înclinaţii, dar uită să le
dăruie tocmai Ruşinea. Şi, nemaiavând pe unde să o aşeze, îi porunci să intre prin
dos. Ruşinea se supără şi  se împotrivi.  Dar Zeus îşi  susţinu cu tărie porunca şi
Ruşinea zise: ",Intru prin dos dacă n-o să intre şi Eros prin acelaşi loc; dacă va
intra el, eu voi ieşi". Din această privinţă, toţi desfrânaţii sunt neruşinaţi ("Zeus şi
Ruşinea").

Intenţionat  am pomenit,  şi  acum şi  mai  sus,  tradiţiile  altor  popoare şi  credinţe,
pentru a nu mă face un apologet nesuferit al creştinismului. Virtuţile umane au fost
şi  rămân  aceleaşi  în  toate  timpurile  şi  la  toate  popoarele,  ele  sunt:  modestia,
blândeţea, înţelepciunea, dragostea, care niciodată nu cade.



Ceea ce ne călăuzeşte spre virtute, ca un fir al Ariadnei, este sentimentul ruşinii,
care, după părerea Sfinţilor  Părinţi, este glasul Duhului Sfânt din noi. Ruşinea nu
este prezentă la copii, atâta timp cât aceştia se află în starea de inocenţă fericită,
care este dincolo de virtute. Ea apare însă o dată cu primele mişcări spre păcat,
când copilul află ce este binele şi răul.

Fetiţa care până mai ieri îţi sărea în braţe când te vedea, după ce a văzut un film cu
triunghi roşu, roşeşte şi devine foarte tăcută. Această ruşine este ceea ce o opreşte
să ajungă la păcat, o dată cu vârsta, numai dacă nu se va potrivi emisiunilor care o
îndeamnă să-şi "învingă" timiditatea. Această ruşine ar fi salvat-o şi de alte situaţii
jenante şi, de ce nu, tragice, redând-o nevătămată viitoarei sale familii, copiilor şi
soţului. Ruşinea femeii opreşte ruşinea, spunea unul din Părinţii pustiei.

Ruşinea  este  starea  tuturor  oamenilor  de  după  cădere.  Atunci  când  noi  ne
împotrivim  ruşinii,  pentru  a  săvârşi  păcatul,  noi  ne  împotrivim  glasului  lui
Dumnezeu, care umblă în răcoarea serii şi strigă: Adame, unde eşti? 

Noi toţi am moştenit această fire şi cei care cred în Dumnezeu şi cei care nu cred.
Dacă vreţi, aceasta este o dovadă că Dumnezeu există, că Biblia este adevărată.
Urmăriţi aceasta pe tinerii care vin din provincie la studii în oraşe. Minunaţi-vă de
timiditatea  lor  de  care  râd  prezentatorii  TV. Minunaţi-vă  de  roşeaţa  din  obraji
atunci când îşi cumpără un pachet de ţigări într-un bar aglomerat. Minunaţi-vă de
modestia cu care stau pe tuşă în discotecile barbare, aşteptând să vină un blues ca
să-şi invite la dans fata de care s-au îndrăgostit.

V-aţi întrebat vreodată de ce se sting luminile în discoteci şi de ce aceşti tineri se
ruşinează să danseze? V-aţi întrebat de ce adolescentele se închid în cameră şi se
învaţă una pe alta acele mişcări nefireşti? V-aţi întrebat de ce studentele din anul I
nu se dau scoase din cameră atunci când îşi vopsesc pentru prima oară părul sau îşi
schimbă freza? Poate pentru că sunt încă nişte biete copile, care n-ar fi făcut asta
niciodată, dacă nu ar fi cerut-o timpul.

Tânărul trăieşte numai decât acest conflict: pe de o parte, toţi îi spun că aceasta
este bine, pe de alta, el simte o puternică împotrivire în adâncul fiinţei sale, pe care
nu o poate  explica.  Glasul  lăuntric  îi  spune că e  o neghiobie ca o mulţime de
oameni să se adune într-o hală mare şi să se mişte unul în faţa altuia, pe de altă
parte, asta-i provoacă plăcere. Atunci, pentru a le împăca pe amândouă, se sting
luminile în discoteci,  iar cei începători cu totul se ameţesc cu vin ca să alunge
senzaţia penibilă. Rămâne doar plăcerea aceea înfricoşătoare, goală.



Începătorii săvârşesc păcatul cu lumina stinsă. Ei nu numai că se ruşinează unul de
altul, dar, fără să-nţeleagă, se ruşinează de blândeţea omniprezentă a Ziditorului.
Obiceiul de a stinge lumina ni se trage de la Adam, acesta, îndată după săvârşirea
păcatului, a fugit să se ascundă la umbra unei tufe din Grădina Raiului. De atunci
noi repetăm gestul bietului Adam.

Noaptea  se  săvârşesc  furturile,  violurile,  e  vremea  prielnică  pentru  păcat.  Tot
noaptea a ieşit şi Iuda de la Cina cea de Taină ca să-L vândă pe Iisus, după cum ne
descrie Evanghelistul Ioan: Deci, după ce a luat acela bucăţica de pâine, a ieşit
numai  decât.  Şi  era  noapte.  Iuda,  mergând  să-l  vândă  pe  Iisus,  ţinea  în  mână
bucăţica de pâine pe care Acesta i-o întinse la masă. Ca să înţelegem frumuseţea
acestui gest, trebuie să ştim că în tradiţia iudaică gazda întindea prima bucăţică
oaspetelui celui mai iubit. Asta a vrut să arate şi Hristos când i-a întins bucăţica lui
Iuda, cu atât mai mult că aceasta nu era o pâine simplă, ci pâinea euharistică, adică
însuşi Sfântul  Trup al lui Hristos,  care S-a jertfit  pentru răscumpărarea noastră,
inclusiv şi pentru Iuda. Insistând asupra acestui amănunt, Sfântul Ioan ne atrage
atenţia asupra gradului mare de neruşinare a lui Iuda, la care a ajuns din cauza
patimei.

Lupta cu ruşinea este lupta cu noi înşine. Să nu ne închipuim că dacă rămânem fără
un picior sau fără ochi ne numim handicapaţi, iar dacă lăsăm să ni se distrugă unul
din sentimentele de bază ale fiinţei noastre ne vom numi atlanţi. Tot handicapaţi ne
vom numi, dar nişte handicapaţi  monstruoşi,  de care nu va mai vrea nimeni să
îngrijească.

Este înfiorător că această luptă cu ruşinea le reuşeşte celor care o poartă. Dacă-mi
îngăduiţi să mă exprim mai exact, celui care o poartă, adică diavolul. Da, este cu
putinţă să învingem ruşinea şi o dată cu ea orice urmă a chipului lui Dumnezeu
care este în noi. E nevoie, ce-i drept, de ceva efort, dar nu e imposibil. Noi avem
puterea şi libertatea de a ne transforma în nişte monştri care îşi sfârtecă cu răceală
propriii copii în numele unei absurde izbăviri de complexe.

Pentru cei care au căpătat obiceiul de a lupta cu ruşinea există totuşi o posibilitate
de a şi-l satisface. Luptaţi cu ruşinea pe care o simţim atunci când nu reuşim să
părem ceea ce am fi vrut în faţa celorlalţi, aceasta este o ruşine păcătoasă, izvorâtă
din mândrie.  Luptaţi  cu ruşinea care ne vine atunci  când trebuie să mergem la
duhovnic  să  ne  mărturisim păcatele  de  care  nu ne-am ruşinat  când  le  făceam.
Luptaţi  cu  ruşinea  veninoasă  care  ne  sufocă  atunci  când  trebuie  să  spunem
celuilalt: "iartă-mă, n-am avut dreptate".



În rest, lăsaţi ruşinea să vă şoptească cele ce aveţi să faceţi, şi aşa veţi scăpa de
ruşine.

În ce priveşte complexele, acestea sunt faptele şi gândurile tainice care ne cresc pe
faţă şi pe ochi, oricât nu ne-am lupta cu ele. Cum vrei să n-ai complexe dacă te
masturbezi, te aprinzi de poftă când vorbeşti cu o fată, eşti zgârcit şi vrei să pari
mai  mare  decât  eşti?  Lasă-te  de  acestea  şi  vei  scăpa  de  complexe.  Fă  faptele
luminii, că Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit întunericul mai mult decât
Lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face fapte rele urăşte Lumina şi
nu  vine la  Lumină,  pentru ca  faptele  lui  să  nu se  vadă.  Dar  cel  care  lucrează
adevărul  vine  la  Lumină,  ca  să  se  arate  faptele  lui.Să  lepădăm  dar  lucrurile
întunericului şi să ne îmbrăcăm în armele luminii. Să umblăm cuviincios, ca ziua.

E  cam greu,  ce  să  faci?  Lumea  toată  se  transformă într-  o  discotecă  cosmică.
Luminile sunt stinse. Totul este gata. În întuneric, un glas cunoscut ne strigă pe
nume. 



Prima dragoste

Ce bine că eşti, ce mirare că sunt...,  scria delicatul, regretatul Nichita Stănescu.
Aceasta  cred  că  este  una  din  cele  mai  frumoase  şi  mai  adânci  declaraţii  de
dragoste,  pentru  că  în  ea,  cu  discreţie  dumnezeiască,  asistă  însuşi  Dumnezeu,
izvorul mirării nesfârşite. Ce mirare că sunt, ce mirare că eşti... Ce bine că suntem!
Această mirare o simte tânărul care păşeşte printre lucruri, atent să nu se rănească.
Această mirare este prilej de bucurie şi de durere, ea ne uneşte sau ne înstrăinează.
Tânărul îşi  roteşte capul în mijlocul lucrurilor, împins afară din copilărie ca un
soldat fricos la prima lui săritură cu paraşuta, pe care îl împinge sergentul. Tânărul
se loveşte cu neîndemânare de lucruri, lucrurile îl lovesc în mişcarea lor haotică.
Tânărul îşi ascunde durerea, privindu-i cu un zâmbet stânjenitor pe străinii din jur.
Printre aceste  lucruri  îngrozitoare şi  reci,  care se mişcă în scripetele unui timp
dezveşnicit, tânărului îi apare chipul minunat al celuilalt, chipul minunat al femeii:
"Ce bine că că eşti, ce mirare că sunt”...

Această  păşire  printre  lucruri  coincide  cu  înstrăinarea  de  părinţi,  atunci  când
tânărul pleacă într-un alt oraş la studii. E vremea pe care o aşteaptă fiecare, vremea
aventurii  şi  a  lucrurilor  noi,  vremea  maturizării.  Este  vremea  împărţirii  vieţii
noastre în două, este dacă vreţi, o nouă viaţă, o naştere pe care ne-o asistăm cu
sufletul la gură. Este vremea noilor prietenii, iar pentru mulţi, a primelor prietenii
adevărate. Este vremea despre care ni s-au povestit atâtea lucruri curioase de către
cunoscuţii noştri mai mari.

Prima zi de şcoală, noii profesori, noii colegi, privirile flămânde care o caută pe
colega sau colegul visurilor de acasă, de care de mult aştepţi să te îndrăgosteşti.
"Balul Bobocilor" discuţii, pregătiri, prognoze. Aşteptare.

O! Tânâră singură intr-o cameră de cămin, aplecată de asupra chiuvetei pline cu
vase nespălate, îşi smulge pătrunsă de invidie, sprâncenele. Deasupra patului are
un poster cu Brad Pitt, o foaie pe care scrie: "Dacă poţi cu adevărat, vreau!" Pe
raftul de fier, printre cursurile xeroxate, reviste cu bărbaţi şi femei despre a căror
viaţă nu ştie nimic. Lumina pătrunde printre hainele puse la uscat şi borcanele cu
mâncare de acasă, căzând pe paturile în care s-a săvârşit păcatul. Ce nou e acest fel
de singurătate!

Tânăra aceasta încă trăieşte în lumea filmelor americane, în lumea posterelor şi a
reclamelor TV. Ea are haine corespunzătoare, freză şi pantofi. Ştie chiar şi expresii
americane pe care le foloseşte în vorbire. Nu are doar prieten, de fapt, are unul care
se ţine de capul ei, dar nu e de ea.



Şi el e un băiat bun, ştie să stea în lotus şi ridică piciorul până deasupra capului. E
puţin dur, deşi încă nu s-a bătut niciodată. Are brichetă "Zippo"...

Cam  acesta  este  "bagajul"  cu  care  păşeşte  tânărul  contemporan  în  viaţa
sentimentală. Aceşti tineri se vor mai urmări o vreme pe terasă, la o cafea cu ţigări
scumpe, cumpărate la bucată, sau poate se vor îmbrăţişa fără nici o ruşine la prima
discotecă sau la primul "chef".

Drama tinerilor moderni e mai mare decât cea a predecesorilor. Cred că nu a existat
nici un timp în istorie în care dragostea dintre două persoane să fie atât de golită de
poezie. Nu vreau să vorbesc de virtuţile creştine ale castităţii sau măcar abstinenţei,
ci chiar şi de acea poezie a grecilor sau romanilor păgâni, care până nu de mult a
inspirat sentimente de admiraţie faţă de femeie, au pus-o pe un piedestal, fie şi
vremelnic,  dar  oricum mai  vrednic decât  situaţia  jalnică în  care  se  află  femeia
vremurilor noastre.

Astăzi au devenit o ruşine declaraţiile de dragoste, ele sunt considerate un preludiu
de prisos şi  banal,  pe care le mai auzim doar în comediile proaste cu râsete în
fundal. Idealurile noastre sunt motocicliştii grăbiţi din filmele americane şi fetele
cu cizme lungi,  care se dau în timpul cât  se umple rezervorul cu benzină.  Noi
aplicăm în viaţa noastră fanteziile unor regizori bolnavi despre vizitatori de pe alte
planete şi timpuri, care seduc prin răceala lor.

Mai bine ar fi fost ca tinerii să se abţină de la împreunările animalice, dar să nu
renunţe la vorbele de diagoste.  Vorbele de dragoste  sunt cele care  ne unesc cu
adevărat,  care  ne  sustrag  timpului  şi  morţii,  sunt  cele  care  ne  fac,  treptat,  din
animale oameni. Ele nu sunt acele vorbe dezmăţate pe care şi le spun amanţii din
filmele de duzină, ele sunt mai degrabă o bucurie pe care o trăieşti în prezenţa
celuilalt. Arată-i celuilalt că prezenţa lui te face bucuros şi treci împreună cu el în
barca inocentă a unei  declaraţii  de telul  celei  stănesciene din apele timpului  în
oceanul veşniciei.  “Ce bine că eşti, ce mirare că sunt".

Nu trebuie numai decât să-i spui că are ochii cei mai frumoşi, ca să ajungi până la
urmă să o dezmembrezi bucată cu bucată cu laudele tale. Suntem frumoşi pentru că
aşa  ne-a  făcut  Dumnezeu,  Lui  i  se  cuvine  lauda.  Sfântul  Ciprian  de  Cartagina
spunea: Dacă ai şi avea vreun motiv ca să te lauzi cu trupul tău, ar fi numai atunci
când este sfârtecat pentru Hristos. Mai în scurt, alungă pofta din inima ta şi orice
cuvânt pe care îl vei rosti va fi un cuvânt de dragoste, pentru că cel stăpânit de
poftă laudă fără noimă şi nu merită luat în seamă. Când eşti cuprins de poftă însă,
mai bine taci, ca vorbele tale să nu sune ca râgâitura unui beţiv şi să strici totul.



Nu poţi impune tânărului să renunţe la distracţiile caracteristice acestei vârste şi să
citească Sfinţii Părinţi, cu toate că aceste cărţi ale Sfinţilor Părinţi sunt pline de
energie creatoare şi dinamism, sunt nişte cărţi în excelenţă pentru tineri. Dar cel
mult s-ar putea renunţa, în prima etapă, la bădărănia care irumpe din televizoare şi
din  cântecele  la  modă.  Renunţaţi  la  idealul  supermanului  cu  mască  de  care  se
îndrăgosteşte un fotomodel care ştie să bată bine cu picioarele. Asta nu pentru a vă
restrânge  relaţiile  dintre  voi,  ci  pentru  a  vă  păstra  împreună,  pentru  a  evita
despărţirea dureroasă.

Citiţi mai bine versurile poeţilor buni, pe care poporul nostru îi are din belşug:
Eminescu, Stănescu, Bacovia, Blaga. Ele vă vor învăţa să meditaţi asupra acestei
întâmplări  simple,  cum o numeşte  Blaga.  Cu ei  veţi  călători  până la  marginile
timpului şi ale morţii, pentru că poeţii buni, chiar şi cei păgâni, din totdeauna au
pus sentimentele erotice în vecinătatea morţii care ne paşte pe toţi, ceea ce critica
literară o va denumi poezie erotico-tanatică, ca şi aceste versuri de Bacovia:

Sunt câţiva morţi în oraş, iubito,
Chiar pentru asta am venit să-ţi spun

Pe catafalc, de căldură-n oraş
încet cadavrele se descompun.

Cei vii se mişcă şi ei descompuşi
Pe lutul de căldură asudat.

Sunt câţiva morţi în oraş, iubito,
Şi azi chiar sânul tău e mai lăsat...

Dragostea este sentimentul suprem şi de aceea trebuie să se întemeieze şi să se
alimenteze din cugetări adânci, vrednice de rodul pe care îl hrănesc. Aceste teme
fundamentale sunt:  moartea,  viaţa, timpul,  veşnicia,  dincolo de care,  învăluit  în
dragoste,  petrece Dumnezeu. Tânărul preocupat de astfel  de gânduri va renunţa
uşor la răceala arogantă a eroilor de televiziune, preferând smerenia şi blândeţea
oamenilor cu adevărat puternici, care-şi revarsă dragostea lor din belşug, pentru că
o au.

Noi suntem oameni, oameni care tânjesc după o vorbă de alint, după un cuvânt de
mângâiere care să ne smulgă singurătăţii, oricât de mult nu am lupta pentru a părea
mai duri, mai "altfel". Pentru că toţi suntem fii ai Celui Preaînalt, făpturi atât de
minunate.



Tinerii au fugit din Biserică pentru a-şi trăi o închipuită libertate, dar au sfârşit prin
a se înjuga la carul greu al singurătăţii, geloziei ucigătoare şi al despărţirilor care-i
unesc pe viaţă. S-au dus să înveţe despre dragoste, plecând de la Cel Care este
Dragostea. Cel Care a zidit urechea, oare nu aude? Cel Care a făcut ochiul, oare nu
va  vedea?  Îi  întreabă  pe  unii  ca  aceştia  proorocul  David.  Oare  Cel  care  este
Dragostea nu ştie să vă înveţe să iubiţi?

Nicăieri femeia nu e mai înălţată decât în Biserică, ea e iubită de bărbatul său aşa
cum Hristos a iubit biserica, adusă până la jertfire de sine. Ea este icoana vie a lui
Dumnezeu.  De  aceea  mi  se  par  extraordinare  cuvintele  unui  preot  român
contemporan,  care,  adresându-se  tânărului  creştin,  îl  atenţionează  cu  blândeţe:
"Fiule,  ia  aminte,  atunci  când  vei  vrea  să  dai  alesei  tale  primul  sărut,  să  te
gândeşti că trebuie să săruţi o icoană a lui Dumnezeu". Nimeni încă nu a filmat un
astfel de sărut, pentru a-l expune pe ecranele televizoarelor.

Marcel Maureau, un scriitor francez contemporan, notează cu tristeţe în unul din
jurnalele sale (Discurs contra piedicilor) că a o săruta iubita în public înseamnă a o
împărţi cu ceilalţi. Fericiţi cei care au devenit singurii iubiţi ai femeilor lor.

Dincolo  de  aceasta,  există  singurătatea  şi  moartea,  bătrâneţea  şi  despărţirea.
Atunci,  târziu,  când  numai  amintirile  mai  rămân,  perechilor  de  azi,  care  s-au
cunoscut  în  luminile  otrăvitoare  ale  stroboscoapelor,  care  şi-au  rostit  replicile
tăioase şi arogante la un telefon public, nu vor putea rosti aceste versuri de Blaga:

Ne-om aminti cândva, târziu
De-această întâmplare simplă,
De-această bancă unde stăm

Tâmplă fierbinte lângă tâmplă...

Cel mult, poate această poezie englezească, pe care o citez din memorie, o poezie
pe care multe dintre femeile care şi-au ratat prima dragoste o trăiesc, au trăit-o şi
cu durere o spun, o vor trăi:

Să presupunem un oraş.
În acest oraş să presupunem o casă.

În această casă să presupunem o cameră,
iar în această cameră să presupunem pe cineva stând în întuneric,

stând şi plângând
după cineva care tocmai a ieşit şi a stins lumina,

uitând că ea este acolo.



Între Freud si Hristos (De câte feluri este abstinenţa?)

Sunt eunuci care din pântecele maicii lor s-au născut aşa; şi sunt eunuci care au
fost  făcuţi  eunuci de oameni;  şi  sunt  eunuci care s-au făcut  pe ei  înşişi  eunuci
pentru Împărăţia Cerurilor (Matei 19, 12).

Acest articol este un răspuns întârziat dat unui medic scriitor la o întrebare foarte
discutată:  cum  poţi  trăi  în  abstinenţă  fără  să  te  dereglezi,  când  medicina  a
demonstrat demult că la baza multor boli psihice şi  chiar organice, de cele mai
multe ori, stă insatisfacţia sexuală? Organismul are nevoie de aceste relaţii ca de
hrană şi aer. Omul este parte a naturii şi se supune legilor acestei naturi, de aceea
încălcarea lor nu poate rămâne fără urmări distructive.

Raţionament clasic, pe care îl ştie toată lumea. Nimic de spus impotriva acestei
descrieri logice şi mai ales, demonstrate de practica atât de îndelungată a medicinii.
Despre ai aceasta citim în reviste, auzim la televizor, învăţăm la şcoală.

De peste tot suntem bombardaţi cu reclame de felul: “Fă, treaba asta de atâtea ori
pe zi şi vei fi mai frumoasă! Cei care fac cutare şi cutare nu îmbătrânesc!" Şi altele.
Cu toţii ştim cum arată un abstinent, mai exact, cum e alura unui abstinent. 
Abstinentul are coşuri pe faţă, e frivos, chiar isteric, e tiranizat de fantasme care îi 
dau o înfăţişare posacă, într-un cuvânt, e un ghem de complexe.

Acest argument însă e greu de folosit atunci când încerci să i-l aduci unui călugăr
tânăr,  care  nu  prezintă  nici  unul  din  dereglările  metabolice  pe  care  le  are
abstinentul descris de Freud şi de medicina postfreudiană nu au numai decât nişte
cauze organice, ci, în primul rând, psihice. 

Eu personal am cunoscut şi încă mai cunosc persoane cu probleme afective cărora
medicii le recomandă o viaţă sexuală mai intensă. Însă lor nu le-a căzut nici părul
de pe gât,  nu au scăpat  nici de depresii  şi  nici nu şi-au îmbunătăţit  relaţiile cu
ceilalţi. Dimpotrivă, după ce au ajuns să ducă lucruri din casă, aur şi bani pentru a-i
plăti pe adolescenţii de cartier "pentru tratament", o persoană din cele cunoscute s-
a sinucis. Cred că sunt foarte mulţi care sfârşesc astfel, nu deţin statistici.

Credinţa medicilor atei în această ipoteză a vindecării prin sex cunoaşte exagerări
de coşmar, cel puţin în România. Ştiu bine că în casele de bolnavi psihici pacienţii
sunt  eliberaţi  să  se  împerecheze  ca  animalele,  iar  la  o  vreme  chirurgii  vin  şi



avortează bietele bolnave. Mă gândesc în ce măsură această metodă de tratare este
mai "umană" decât călugăria.

Nu  lipsa  contactelor  organice  şi  depozitările  seminale  îl  nenorocesc  pe  bietul
pacient, ci lipsa afectivităţii. Tot Freud a constatat că aceşti melancolici înstrăinaţi
se  masturbează  foarte  mult,  deci,  într-un  fel  sau  altul,  îşi  îndeplinesc  nevoile
fiziologice. Totuşi, aceasta nu le trezeşte setea de viaţă, nu-i tămăduieşte de boala
lor. Dacă s-a şi constatat o remediere temporară după acest fel de "tratament" (eu
ştiu că medicii creează cupluri de pacienţi pentru aşa ceva), este pentru că cei doi
sărmani, batjocoriţi în acest fel, poate că şi-au unit şi sufletele, dincolo de această
animalică şi tristă descărcare seminală, adică au cunoscut un început al dragostei,
pe cât li se putea.

Pentru a înţelege paradoxul abstinenţei fericite a monahilor, trebuie să separăm mai
întâi lumea în două. Există un spaţiu al lui Freud, spaţiu în care trăieşte societatea
contemporană şi spaţiul lui Hristos, în care convieţuiesc toţi sfinţii de la începutul
istoriei şi până la sfârşitul ei. 

Spaţiul lui Freud este un spaţiu închis, pe de o parte, de misterul naşterii, pe de
alta, de absurdul şi iminenţa morţii, înăuntrul acestei cocoaşe morbide omul are la
îndemână foarte puţine plăceri, în schimb are o mulţime de fobii: frica de moarte,
frica de boală, de bătrâneţe, de sărăcie, frica de a rămâne singur. Privită din acest
unghi, viaţa omului este o absurditate dureroasă, pe care el,  omul,  trebuie să o
prefacă în ceva frumos. De aceea omul se leagă de orice prilej spre plăcere pe care
i-l oferă viaţa: plăcerea sexuală, cea mai puternică dintre toate, plăcerea de a crea
obiecte frumoase, plăcerea de a cunoaşte cât mai mult, până la plăcerea banală de a
mânca gustos.

Este interesantă din acest punct de vedere evoluţia hedonismul grecesc, explicat de
unii  savanţi  precum  Mircea  Eliade  sau  Walter  Otto.  Grecii  nu  erau  un  popor
areligios, cum este omul lui Freud, adică lor nu le erau străine credinţa în veşnicie
şi în intervenţia puterilor supranaturale. Pur şi simplu, zeii în care credeau grecii nu
erau nişte filantropi, nici nu compătimeau suferinţele muritorilor, nu-i susţineau, ba
dimpotrivă, atunci când Prometeu, un zeu minor, a dorit să dea focul oamenilor,
Zeus l-a pedepsit crunt, legându-l de o stâncă unde vulturii aveau să-i ciupească
ficatul, care se refăcea peste noapte, pentru a fi devorat la nesfârşit. Aceşti oameni,
cuprinşi  de  deznădejde,  pe  care  o  amplifică  şi  credinţa  lor  într-un  destin
neschimbabil,  dincolo  de  care  îi  aşteptau  flăcările  Hadesului,  au  hotărât  să-şi
trăiască  plăcerile  aici  pe  pământ.  Aşa  s-au  înmulţit  teatrele,  orgiile  dionisiace,
jocurile olimpice. 



Omul lui Freud, care este orice om care se uită astăzi cu încântare la televizor, are
şi mai multe motive decât grecii antici pentru a-şi cere dreptul la plăcere. După o
naştere împotriva voii sale, omul este aruncat într-o lume plină de nedreptate, este
obligat să facă lucruri care nu-i plac, ca până la urmă să îmbătrânească şi să moară.
Cea mai puternică plăcere, spre care, după opinia aceluiaşi Freud (fără îndoială
întemeiată), a aspirat încă din copilărie, i se arată omului ca o oază eliberatoare.
Această  plăcere  este  plăcerea  sexuală,  împodobită  cu  ghirlandele  unei  mistici
minore, în cel mai bun caz, cum sunt unele credinţe orientaliste. Această plăcere
devine un scop, dar devine şi un criteriu de apreciere. Un bărbat este mai bărbat în
măsura în care este înconjurat de femei, şi femeia este mai femeie în măsura în
care  este  înconjurată  de  bărbaţi.  Într-un  cuvânt,  a  trăi  înseamnă  a-ţi  satisface
nevoile fiziologice.

Este firesc ca tânărul care, din anumite motive, nu are acces la aceste plăceri să se
simtă  un  neîmplinit,  un  deşeu.  Această  stare  îl  roade  şi  îl  cufundă  în  iadul
melancoliei şi al inutilităţii. El îşi creează o lume a gândurilor sale ascunse, în care
el este un erou, are motocicletă şi bani.  El nu se odihneşte niciodată, din apele
tulburi ale imaginaţiei lui aprinse chipuri de sirene îl duc spre tărâmurile negre ale
bolii.

Iată  cauza  îmbolnăvirii  omului  lui  Freud:  sentimentul  propriei  inutilităţi  şi
neîmpliniri,  ameninţat  de  apropierea  intransigentă  a  morţii,  şi  nu  banala
nesatisfacere a necesităţilor fiziologice.

Călugării nu suferă de nici unul din aceste complexe. Universul lor are o cu totul
altă configuraţie.  Călugării  sunt  cei  care au murit  realmente,  adică nu au deloc
conştiinţa  trecutului  şi  a  viitorului,  au  doar  prezentul,  un  prezent  de  o  clipă.
Dincolo de această clipă începe veşnicia.

Nefiind din această lume, având credinţa nestrămutată  că pământul  este doar o
cameră de hotel închiriată, pe care o va abandona foarte curând, călugărul are o
existenţă mai degrabă extracorporală decât corporală, după cum scrie şi  Sfântul
Apostol  Pavel:  Iar  dacă  Hristos  este  în  voi,  trupul  este  mort  pentru  păcat;  iar
Duhul, viaţă întru dreptate.”  Căci legea duhului vieţii in Hristos Iisus m-a liberat
de legea păcatului şi a morţii. Drept aceea, fraţilor, nu suntem datori trupului, ca să
vieţuim după trup. Locuinţa,  hrana,  cât  şi  toate îndeletnicirile sale reprezintă şi
întreţin acest mod de vieţuire, denumită "îngerească". Pentru a nu mai purta grija
trupului, călugării nu-şi mai taie părul şi barba, iar asceţii din vechime nici nu-şi
spălau trupurile, ceea ce fac şi astăzi unii călugări de pe Athos şi din mănăstirile cu
regim  închis.  Conform  regulamentelor  monahale,  călugării  dorm  îmbrăcaţi  în



straiele în care umblă şi ziua (sau măcar în acelaşi fel de straie, straiele monahale),
având mijloacele încinse cu curele de piele, ca nişte ostaşi întotdeauna gata pentru
moarte. Asta îi ajută să se îndepărteaze de obsesia trupului şi necesităţile lui.

Pe seama condiţiilor "neigienice" ale modului de viaţă a asceţilor creştini s-au făcut
întotdeauna glume de către necredincioşi. Ateiştii sovietici foloseau în serios acest
aspect  în  predicile  lor,  dovedind inumanitatea  religiei  creştine,  care  necinsteşte
demnitatea individului în numele unui Dumnezeu absurd şi sadic, Care asistă cu
plăcere umilirea făpturii Sale. Câţi însă dintre cei care cred aşa au avut ocazia să
cunoască sau măcar să vadă un ascet adevărat?

Trupurile acestor oameni nu emană mirosul neplăcut al necurăţiei, cum este firesc.
Eu personal am bucuria să trăiesc lângă un astfel de bătrân sfânt, în vârstă de 93 de
ani  şi  pot  să  mărturisesc.  Nu  am cunoscut  personal,  dar  un  călugăr  demn  de
încredere (care, de altfel, este absolvent al Facultăţii de medicină din Bucureşti)
mi-a povestit despre un astfel de bătrân "nespălat" dintr-o mănăstire din România,
că, atunci când i-a sărutat mâna, mâna bătrânului mirosea a trandafir. Cel care mi-a
povestit pe atunci încă nu era călugăr şi zice, nici nu prea ar fi vrut să i-o sărute,
văzându-l aşa ciufulit, într-o chilie plină de păianjeni, mai ales că bătrânul nici nu
era preot, ci doar diacon. După ce au ieşit, l-a întrebat pe prietenul care îl adusese,
devenit  şi  el  călugăr, dacă i-au făcut  baie  bătrânului,  că  mirosea aşa.  Acela i-a
răspuns că bătrânul nu se mai spală de zece ani. Măsura acestui bătrân era aşa,
încât, la vreme de secetă, aducea ploaia cu rugăciunile sale.

Ceea ce face ca trupul să miroase urât sunt patimile care lucrează şi emit duhoarea
morţii. Trupul îndumnezeit prin lucrarea harului poate să răspândească mireasma
nefirească, mireasmă pe care o simţim în preajma moaştelor Sfinţilor. Deci, dacă
trupurile moarte de sute de ani, altele de aproape două mii de ani, ale Sfinţilor pot
mirosi atât de frumos, nu e de mirare că, fiind în viaţă, ele miros la fel.

Dar ca să fiu mai uşor de înţeles, am să folosesc un exemplu mai familiar şi mai
simplu de verificat. Tăietorii de porci, tauri sau berbeci ştiu foarte bine că masculii
prevăzuţi pentru tăiere trebuie castraţi din timp, pentru a salva carnea de mirosul
specific. Acest miros nu este o urmarea murdăriei animalului şi nici nu poate fi
înlăturat prin spălare, ci  este rezultatul lucrării  hormonale. Oamenii  despătimiţi,
călugării  sfinţi  despre  care  vorbim,  deoarece  au  curmat  în  ei  orice  dorinţă  şi
mişcare a cărnii, şi-au salvat trupurile de duhoarea patimilor, pe care alţii nu şi-o
pot înlătura nici cu cele mai scumpe săpunuri şi parfumuri.



Ocupaţia  principală  a  călugărului  este  curmarea  fanteziei,  a  oricărei  imaginaţii
omeneşti, chiar şi a celor bune, pentru a face loc harului Duhului Sfânt. De aceea
călugărul  înaintat  în  virtuţi  practic  nu  are  dorinţe  personale,  deoarece  numai
trăieşte el, ci Hristos în el. Ca unul care nu are nici trecut, nici viitor, ci are doar
presimţirea fericită a veşniciei, mai bine zis, trăieşte veşnicia.

În aceste condiţii,  abstinentul pentru Hristos este protejat de factorii  care îi  pot
produce traume organice şi psihice, fantasmele, care întreţin şi amplifică suferinţa
omului lui Freud, în cazul ascetului ortodox sau lipsesc cu desăvârşire sau au o
durată  efemeră,  incapabilă  să  abată  voinţa  de  la  ţinta  ei  principală,  care  este
Hristos. 

Pentru a curma cu desăvârşire fantasmele, tradiţia ascetică ortodoxă, spre deosebire
de cea romano-catolică,  interzice orice fel  de încercare de a-ţi  închipui până şi
lucrurile aparent duhnnezeieşti, cum sunt Straşnica Judecată, Hristos pe tron sau
Hristos pe Cruce.  "Cel ce nu vede nimic la rugăciune, spune Sfântul Simeon Noul
Teolog,  îl  vede  pe  Dumnezeu".  Prin  acest  exerciţiu  neîntrerupt,  cu  participarea
Duhului Sfânt, ascetul ajunge să nu mai aibă nici vise, adică îşi poate controla până
şi mişcările subconştiente din timpul somnului. Se înţelege de ce un astfel de om
îşi controlează foarte uşor impulsurile atât de brutale ale poftei trupeşti, curmându-
le cu desăvârşire.

Lupta cu patimile nu se face oricum şi nu reuşeşte oricui. Dimpotrivă, sunt foarte
puţini, chiar şi dintre monahi, cei care ajung la culmile descrise mai sus. Ascetul
este,  în  primul  rând,  un  cunoscător  desăvârşit  al  sufletului  omenesc,  un  mare
psiholog  şi  chiar  psihiatru.  Pentru  a  ajunge  la  această  cunoştinţă,  el  studiază
tratatele  de  o  precizie  uluitoare  ale  înaintaşilor,  care  sunt  cuprinse  în  Filocalia
(enciclopedia vieţuirii călugăreşti) şi în alte cărţi. De aceea, nici un ignorant nu
poate  pătrunde,  dar  mai  ales  nu  se  poate  menţine  în  acest  spaţiu  periculos  al
fecioriei pentru Hristos, dovadă sunt multele cazuri de nebunie în care cad cei care
fac aceasta fără călăuzitori iscusiţi, mai ales din rândul mirenilor care încearcă să-i
imite pe călugări după ce au citit,  fără sfătuire, .  .carţile care sunt foarte multe
astăzi.  Dintre  ei,  într-adevăr,  uni  foarte  mulţi  mâhniţi,  chinuiţi  cumplit  de
melancolie şi irascibilitate, care sunt fructele inevitabile ale patimei curviei. Dar
asta se întâmplă nu pentru că fecioria este imposibilă, ci pentru că ei o practică
incorect,  rugându-se  greşit  şi  înălţându-se în  cugetele  lor  cum că ar  face  mare
lucru. Din această cauză Dumnezeu îndepărtează harul Său, fără de care nimic nu
putem face, şi-l lasă pe om doar cu armele sale sărace în faţa furiei iraţionale a
acestei patimi monstruoase.



Omul singur nu poate sta în faţa acestui ocean dezlănţuit, că iubirea ca moartea e
de tare şi ca iadul de grozavă este gelozia. De aceea nici nu este uşor să explici
fenomenul  abstinenţei  fericite  unui  necredincios,  care  nu poate  admite  lucrarea
Duhului Sfânt în oameni. Ascetul are configuraţia organică şi psihică a oricărui alt
om, deci este vulnerabil. El, însă este protejat, ca sub un clopot, de harul Duhului.
Toate nevoinţele lui au rostul de a nu îndepărta acest dar, după ce l-a dobândit. Mai
concret, nevoinţele au ca scop smerenia, pe care Dumnezeu nu o va urgisi, adică nu
o va urgisi, starea de golire şi purificare în care se sălăşluieşte Dumnezeu, pentru a
restabili în noi eu-l curat al întâiului Adam şi chiar al lui Hristos.

Păcatul nu este în firea noastră cea adevărată, ci a pătruns in noi ca blestem pentru
cădere. Instinctul sexual a fost sădit de Dumnezeu în noi pentru condiţiile vieţii
actuale, ale morţii, pentru perpetuarea speciei. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că
dacă nu ar fi fost moartea, nu ar fi fost nevoie nici de căsătorie. Această lege însă
nu mai este valabilă pentru cei care vor să trăiască după legea cea dintâi a fecioriei
paradisiace, în care vom renaşte în ziua învierii. Dar, deşi mintea înţelege aceasta,
trupul se împotriveşte, urmând cu fidelitate prescripţiile blestemului. Căci văd în
mădularele mele o altă lege, luptându- se împotriva legii minţii mele şi făcându-mă
rob legii păcatului, care este în mădularele mele. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va
izbăvi de trupul morţii acesteia? Deci, dar, eu însumi, cu mintea mea, slujesc legii
lui Dumnezeu, iar cu trupul, legii păcatului.

Sofocle se pare că a simţit şi el suferinţa de pe urma acestei legi străine din trupul
nostru. Despre aceasta ne relatează Platon în Republica: "Odată, am fost de faţă
când cineva l-a întrebat pe poetul Sofocle: "Cum stai, Sofocle, cu plăcerile iubirii?
Mai poţi  oare să te bucuri  de o femeie?" Poetul  răspunse:  "Nu vorbi cu păcat,
omule! Cu adâncă mulţumire am scăpat de iubire, de parcă aş fi fugit de un stăpân
smintit şi sălbatic". 

Fără a fi creştin, marele poet a exprimat în felul său ceea ce va vorbi mai târziu
Apostolul  Pavel  romanilor:  Au nu ştiţi  că  celui  ce  vă  daţi  spre  ascultare  robi,
sunteţi robi aceluia căruia vă supuneţi; fie ai păcatului spre moarte, fie ai ascultării
spre dreptate. 

Această  lege  a  trupului  a  devenit  posibil  de  învins  doar  o  dată  cu  venirea  lui
Hristos.  În  Vechiul  Testament,  fecioria  era  cu  neputinţă,  din  cauză  că  lanţurile
morţii  încă  nu au fost  sfărâmate  şi  harul  încă  nu se  revărsase  deplin,  cum s-a
revăsrsat în ziua Cincizecimii.



Numai cu puterea acestui har este posibilă fecioria fericită, ferită de orice boală şi
mâhnire. Şi dacă de la Hristos încoace istoria a numărat milioane de călugări şi
călugăriţe care au învins firea, ceea ce nu a fost de la începutul lumii până atunci,
este un prilej de a crede că moartea şi învierea lui Hristos pentru noi n-a fost o
poveste.

Însă chiar şi  în numele lui Hristos, de multe ori fecioria eşuează. Aceasta arată
greutatea acestei nevoinţe mai presus de fire, arată că fecioria are legile ei şi că ea
nu se dă oricui, ci este un dar nepreţuit, care se dă pe lângă alte nenumărate virtuţi.

În Lavsaicon-ul lui Paladie, o carte pentru monahi, din secolul IV, se aduce o pildă
de abstinenţă incorectă, neplăcută lui Dumnezeu. Am cunoscut iarăşi în Ierusalim o
fecioară care şase ani a purtat un sac şi a trăit închisă, neprimind nimic din cele ce-i
puteau pricinui o plăcere. La urmă, prinsă de o mândrie covârşitoare, sfârşi prin a
cădea. Şi deschizând fereastra, a primit pe cel ce o servea şi s-a împerecheat cu el,
deoarece nu şi-a făcut nevoinţa potrivit voinţei şi iubirii lui Dumnezeu, ci pentru a
se arăta pe scena omenească, ceea ce are în ea voinţa putredă de slavă deşartă.
Căci,  stăpânită  de  gândurile  ei,  a  fost  dusă  la  dispreţuirea  altora,  neavând  ca
păzitoare înfrânarea.

Aceeaşi soartă o au şi monahii care dispreţuiesc femeile şi căsătoria şi cei care îi
privesc  pe  mireni  ca  pe  nişte  creştini  de  calitatea  a  doua.  Aceştia,  dacă  nu-şi
corectează prin nevoinţe concepţiile, sfârşesc prin a părăsi mănăstirea, devenind ei
înşişi acei mireni pe care îi nesocoteau. Cei mai mulţi dintre ei nu se mai întorc
niciodată la Hristos.

Fecioria e posibilă numai însoţită de blândeţe şi dragoste, numai în căutarea sinceră
a desăvârşirii dumnezeieşti, acolo de unde a fugit orice dezamăgire sentimentală şi
repulsie faţă de viaţă. Fecioria este rodul intensităţii  vieţii din noi, fecioria este
setea nepotolită de frumos şi libertate, ea, după cuvintele Sfântului Ioan Gură de
Aur, are nevoie de o energie teribilă şi nervi de oţel. Părerea că mănăstirile sunt
pline de misogini, impotenţi şi de prostănaci care nu au ce mânca acasă este la fel
de  ridicolă după cum şi sună. În mănăstirile cu tradiţie există un sinod al fraţilor
mai mari, care îl cercetează pe noul venit şi nimeni din cei care înaintează astfel de
motive pentru  abandonarea vieţii lumeşti nu este primit în obşte şi cu atât mai mult
nu este tuns monah. Nu sunt primiţi în obşte nici cei cu probleme psihice, pentru a
fi monah e nevoie de multă sănătate, în primul rând de echilibru sentimental.

Dacă fecioria în sine, fără Hristos, ar fi ceva, atunci nu s-ar explica suferinţa pe
care o au impotenţii sau castraţii. Se spune că Origen s-ar fi castrat ca să scape de



patima aceasta, însă nu a făcut decât să-şi înmulţească suferinţa. Pacea nu stă în
trupul nostru, ci în mâinile lui Hristos. E adevărat că au existat secte desprinse din
trunchiul creştinismului care, înţelegând greşit cuvintele Mântuitorului,  se castrau.
Pe unii ca aceştia îi ceartă chiar Apostolul Pavel: O, de s-ar tăia de tot cei ce vă
răzvrătesc! Când spune [Mântuitorul: S-au făcut pe ei înşişi eunuci nu vorbeşte de
tăierea  mădularelor  -  Doamne fereşte!  -  ci  de tăierea  gândurilor  celor  rele.  Că
blestemat este cel ce-şi taie mădularul... Şi pe bună dreptate! Unul ca acesta este un
ucigaş; dă prilej să fie hulită creaţia lui Dumnezeu, deschide gurile maniheilor şi
săvârşeşte aceeaşi fărădelege ca şi păgânii care se ciuntesc. Tăierea mădularelor a
fost  dintru început fapta unei lucrări  diavoleşti  şi  a  unei  uneltiri  drăceşti,  ca să
defaime opera lui Dumnezeu şi să-l pocească pe om; ca să pună totul pe seama
naturii mădularelor şi nu a voinţei libere".  

Călugării ştiu foarte bine că oamenii au nevoie de relaţii sexuale, căci pofta este şi
bună şi rea, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur: "Şi mânia şi pofta sunt
înnăscute în firea omenească,... (şi) amândouă ne sunt folositoare: mânia, ca să-i
pedepsim pe cei răi şi să-i îndreptăm pe cei care se uită urât [şi să folosim energia
mâniei în lupta noastră împotriva păcatului; nota mea], iar pofta, ca să dăm naştere
la copii, pentru a continua neamul omenesc prin astfel de moştenitori".   

Cei care au duhovnici la mănăstiri ştiu că de multe ori călugării sunt chiar mai
îngăduitori cu canoanele decât preoţii mireni, deoarece ei ştiu ce înseamnă să te
lupţi cu o patimă şi ştiu cât de uşor este să cazi. 

Odată au adus la avva Ammona o fată având în pântece şi i-au zis lui: cutare au
făcut lucrul  acesta,  dă-le lor  canon, adică pedeapsă pentru păcat!  Iar  el,  tăcând
semnul crucii pe pântecele ei, a poruncit să i se dea sasş: perechi de cearşafuri,
zicând: nu cumva mergând, să nască şi va muri, sau ea, sau pruncul şi nu va afla
cele de îngropare. Iar pârâşii ei i-au zis lui: de ce ai făcut aceasta? Dă- le canon! Iar
el a zis lor: vedeţi, fraţilor, că aproape este de moarte şi ce pot eu să fac? Şi a
slobozit-o pe ea şi n-a îndrăznit bătrânul să osândească pe nimeni."

Căci ştim că toată făptura împreună suspină şi împreună are dureri până acum. Şi
nu numai atât, ci şi noi, care avem pârga Duhului, şi noi înşine suspinăm în noi,
aşteptând in fierea, răscumpărarea trupului nostru.

Trăind pentru veşnicie şi în veşnicie, ascetul ortodox nu este lipsit de nici una din
bucuriile celor căsătoriţi. El nu poate fi considerat nici o verigă ruptă din lanţul
generaţiilor, care nu lasă în urma lui urmaşi. Trăind pentru  un Dumnezeu spiritual,
într-un  univers  spiritual,  călugărul  naşte  în  chip  spiritual  fii  duhovniceşti,



pregătindu-i  pentru veşnicie.  Numărul fiilor  născuţi  de un călugăr depăşeşte  cu
mult posibilităţile de a naşte a părinţilor biologici, căci călugării nu doar că nasc
sute şi mii de fii în timpul vieţii lor, ci şi după moarte, răspunzând la rugăciunile
credincioşilor,  nasc  nu  numai  duhovniceşte,  ci,  prin  mijlocirile  lor  înaintea  lui
Dumnezeu,  dezleagă  pântecele  femeilor  sterpe,  făcându-se  pe  drept  cuvânt
pricinuitori chiar şi a naşterii biologice. De aceea lumea îi numeşte "părinţi".

În  afară  de  aceasta»  roadele  abstinenţei  sunt  în  văzul  tuturor.  Călugării  sunt
longevivi,  întotdeauna  proaspeţi,  foarte  spirituali  şi  senini.  Bătrâni  precum
părintele Cleopa, Arsenie Papacioc, Teofil Pârâian din România sunt întotdeauna
înconjuraţi de mulţime de tineri, de regulă studenţi, care vin să-i asculte şi să se
distreze  duhovniceşte  împreună  cu  ei.  Aceşti  bătrâni  sunt  iubiţi  de  copii,  de
oamenii simpli de la sate şi de profesorii universitari. La ei găsesc un cuvânt de
mângâiere femeile bătute de bărbaţii  lor, la ei aleargă copiii  părăsiţi  de părinţii
biologici,  sub epitrahilul  lor  vechi  plâng sărmanele  studente  rănite  de  avorturi,
batjocorite  de  iubiţii  lor.  Deşi  au  renunţat  la  viaţa  de  familie,  ei  refac  familii
distruse, îi redau pe copii părinţilor lor, îi împacă pe tinerii îndrăgostiţi.  Mii de
pelerini călătoresc zilnic pentru a-i vedea pe aceşti abstinenţi fericiţi.

Împerecherea nu este nici hrană şi nici aer, fără de care nu poate avea loc schimbul
de elemente necesare pentru întreţinerea vieţii în trupul omenesc. Ea nu este ceea
ce-i  lipseşte  trupului,  ea  este  simplul  act  prin  care  Dumnezeu  a  lăsat  să  se
prelungească viaţa pe pământ.

Copiii trăiesc în chip fericit lipsa relaţiilor sexuale, stare spre care ne îndeamnă să
ne îndreptăm Mântuitorul. Aceasta este starea iniţială a lui Adam şi Eva. Aceasta
este  starea  spre  care  tind,  prin  modul  lor  de  viaţă,  călugării  ortodocşi,
impotrivindu-se gândurilor pătimaşe, care sunt pricina oricărei boli şi tristeţi.

Abstinenţa este cea care ne face asemenea lui Hristos, asemenea lui Dumnezeu, de
aceea ea dă celui care o practică sentimentul unei înalte demnităţi. Abstinenţii în
numele lui Hristos fac aceasta din voia lor liberă, ei nu sunt siliţi de circumstanţe şi
de aceea nu pot fi comparaţi cu frustraţii lui Freud.

Ei au avut ce pune în loc, ei au cunoscut din practică ce înseamnă a ieşi din timp
pentru a păşi în veşnicie. Aceştia sunt oamenii fericiţi care au reuşit să creadă în
Hristos mai mult decât în Freud. Ei sunt cei care s-au smuls de pe patul de tortură
al medicului evreu şi au încercat să vadă şi să trăiască altfel, ceea ce le reuşeşte de
două mii de ani încoace.



Noi ştim că abstinenţa  este  împotriva firii,  a  firii  noastre  căzute,  de aceea  a  o
practica înseamnă a te înălţa deasupra legilor naturii, înseamnă a avea cu adevărat
putere.  Mulţi  îşi  frâng  grumazul  în  această  luptă  cosmologică,  mulţi  cad  ca
păsările  istovite  de  putere  în  zborul  lor  spre  tărâmurile  calde.  Mulţi  însă  ies
învingători.

Aceasta  este  credinţa  stranie  a  creştinilor,  care  se  întrec  în  această  virtute  cu
miliardele de îngeri feciorelnici. Totul însă e cu putinţă doar în spaţiul lui Hristos,
unde nu poate să intre nici un desfrânat, unde scripeţii legilor naturale înţepenesc
prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt. Dincolo rămâne frica şi moartea.



Ce mi-a plăcut să înţeleg din "Pacientul englez"

Ceea ce voi face în continuare este un mozaic compus din secvenţe ale filmului
"Pacientul englez". Să nu se mire nimeni dacă ceea ce va rezulta nu va semăna cu
vestitul  film,  despre  care  am  auzit  că  are  o  mulţime  de  "Oskar-uri".  Ca  şi
Nietzsche, cred că am un cititor inteligent, înzestrat cu suficient umor ca să asiste
cu blândeţe repovestirea filmului, în câteva cuvinte, a unui om care nu se mai uită
la televizor de mult şi care, nici măcar în cazul acestui film, nu s-a dezminţit, ci l-a
văzut, cumva, mai mult cu spatele, în timp ce lucra la calculator acasă la cineva.
Purcezând la această  faptă delicată, nu mi-am propus să fac un comentariu coerent
(curn  să-l  fac  dacă  nici  n-am văzut  bine  filmul?),  ci  mai  degrabă  să  descopăr
inepuizabilul care este în fiecare dintre noi, cum acelaşi lucru ne poate duce pe
fiecare  în  intimitatea  gândurilor  sale,  cu  toate  că  această  intimitate,  trebuie  să
spunem, diferă de la om la om. Căci mă gândesc că cei care au privit acest film cu
multă atenţie, poate chiar de mai multe ori şi ar putea să-l povestească sunt foarte
mulţi, însă altfel decât un călugăr, pentru că, aşa mi s-a părut, toţi călugării sunt un
fel de "pacienţi englezi". Acest film vă poate chiar ajuta să înţelegeţi mai bine taina
călugăriei, taina vieţii noastre, a oamenilor. Într-un fel, e un film pentru călugări. 

Filmul începe cu un episod deja banal pentru privitorii obişnuiţi cu filme comando.
Un tânăr aviator englez decolează, este doborât şi cade. Este găsit de nişte băştinaşi
musulmani care îi acordă un prim ajutor şi-l transportă pe cămile prin deşert până
la un spital. Următorul cadru ni-l înfăţişează pe fostul aviator, după o perioadă de
timp,  printre  alţi  bolnavi  şi  surorile  de  caritate  a  căror  tinereţe  şi  voioşie
contrastează cu neputinţa pacienţilor. În continuare însă, filmul ia o întorsătură mai
prozaică. Eroul nu se însănătoşeşte, pentru ca mai apoi să se răzbune, doborând în
zbor toată flota germană, pentru că de el nu se îndrăgosteşte fiica unui ministru
englez, nimerită în prizonierat la nemţi, pe care trebuie să o sărute pe fundalul unui
apus de soare la sfârşitul filmului. Într- un cuvânt, eroul nostru nu e un Rambo, el
este mai mult un cadavru, un morman de amintiri părăsit pe o targă.

Garnizoana află că trebuie să plece din acel loc. Pacienţii sunt încărcaţi în maşini şi
transportaţi împreună cu surorile medicale. Pe drum, una din maşini calcă pe o
mină şi  explodează.  În  timp ce toţi  se  adună să  cerceteze rămăşiţele  o soră se
îndepărtează  şi  intră  într-o  biserică  părăsită  aflată  nu  departe.  Ea  hotărăşte  să
rămână acolo împreună cu pacientul englez "până când acesta va muri", pe urmă
să-i ajungă din urmă. Această femeie tânără şi foarte energică, dăruită total misiunii
sale, înjghebează un aşternut în care îşi culcă pacientul. Este copleşitoare de aici
încolo apariţia bruscă a lui Hristos într-un film în care cuvântul Dumnezeu s-a
pronunţat o singură dată, şi-atunci cu specificarea "dacă există vreun Dumnezeu".



Hristos străbate din dragostea jertfelnicâ a acestei femei pentru un semi-monstru
străin, pentru rănitul din pilda samarineanului evanghelic. Cu toate că El - Hristos -
va rămâne necunoscut până la urmă.

Am  terminat  cu  povestirea  filmului.  Oricum,  nici  nu  mai  era  mare  lucru  de
povestit, mai departe acţiunea se desfăşoară în jurul acestei biserici părăsite. Şi mai
exact, acţiunea se desfăşoară în memoria vătămată a acestui mini cadavru. 

Privitorul este invitat să asiste un efort de  rememorare a unui om irecuperabil.
Dacă vreţi, este un film despre ceea ce a fost şi nu va mai putea fi, despre acele
păduri ce ar putea să fie, dar niciodată nu vor fi, cum le zicea Blaga.  Un film
despre noi cu dumneavoastră.

Când zic asta mă gândesc la starea comună tuturor oamenilor, dincolo de aspiraţiile
şi preferinţele individuale ale fiecăruia. Mă gândesc la trecutul irecuperabil şi la
viitorul incognoscibil, la moartea care ne uneşte sau poate ne uniformizează, ne
aşază în memoria nerăscolită a istoriei. Cândva, trupul impotent al istoriei va face
eforturi uriaşe ca să-şi aducă aminte de noi, dar nu va reuşi.

Nu vreau să par un adept al sectei lui Ronn Habbard, minatorul "dianeticii", care
propovăduieşte rememorarea infinită a faptelor trecute, până la naştere şi chiar din
existenţele anterioare, pentru a ajunge la cunoştinţa adevăratei noastre naturi", ci să
propun un subiect de meditaţie, cuvânt foarte la modă de altfel. E mai degrabă o
cugetare  şi  aducere  aminte  a  vremurilor  de  demult,  cum le  numeşte  David,  la
vremurile în care nu eram. Gândit-am la zilele cele de demult şi de anii cei veşnici
mi-am adus aminte.

Dar,  pentru  a  continua  meditaţia  pe  această  temă,  noi  trebuie  să  admitem  că
Dumnezeu există. Cei care nu reuşesc a facă acest efort trebuie să se oprească aici,
deoarece în continuare lectura le va părea şi mai plictisitoare decât până acum.

Trupul  mutilat  al  pacientului  englez  şi  efortul  cu  care  ai  acela  încearcă  să-şi
amintească  trecutul  mă  duce  cu  gândul  la  Adam.  Ne  putem  imagina  starea
strămoşului nostru de după acel accident cosmic pe care îl provocase singur. Zic
aşa pentru că teologia Acelui Dumnezeu despre care am convenit că există spune
că, o dată cu căderea sa, Adam a atras căderea întregului Univers, el a declanşat
alunecarea spre haos a întregului Cosmos, mişcare care ne obsedează astăzi prin
constatarea găurilor de ozon şi a cataclismelor ecologice despre care se vorbeşte
atât.



După acest accident, Adam a devenit un mutant, el a uitat aproape totul. Adam a
pierdut legătura harică pe care o avea cu Dumnezeu, mintea lui se întunecase, el a
devenit, putem spune, nebun. în această stare de şoc, Adam este izgonit din Rai. El
încă nu înţelege ce i se întâmplă. Lui i s-au făcut nişte făgăduinţe pe care el nu le
înţelege. Ce este aceea a-ţi dobândi pâinea în sudoarea frunţii? Adam nu ştia nici
cum arată această pâine, el nici nu obosise niciodată, nici nu transpirase. Toate
acestea lui i-au fost necunoscute în Rai.

Adam a căzut din lumină în întuneric, din nemurire în moarte şi boală, din fericire
în suferinţă, din dragoste în singurătate. El a căzut din cunoaştere în necunoscut. El
îşi aştepta moartea promisă, despre care nu ştia când şi cum va fi.

Cosmosul îşi continua mişcarea lentă spre distrugere. În calea sa, în cele din urmă,
el ar fi trebuit să-l stârpească şi pe Adam. Natura îşi începe răzbunarea iraţională
împotriva răufăcătorului ei: fiarele nu i se mai supun, după poruncă, ci dimpotrivă,
îl ameninţă de peste tot; stihiile nu-l mai ascultă ca mai înainte, apa îl îneacă, focul
îl arde, vântul îi strică semănăturile. Adam este un bolnav înfricoşat lăsat la cârma
întregului Cosmos.

Şi  iată  anume  în  acest  context  intervine  Dumnezeu.  Cu  înţelepciune  negrăită,
Dumnezeu îl sustrage pe Adam de sub zidul povârnit al Universului, care ameninţa
să-l strivească. Dar cum? Prin moarte. Dedându-I morţii, Dumnezeu îl va naşte pe
Aclam într-o altă dimensiune,  prin participarea la trupul nemuritor al lui Hristos,
atunci când actualul pământ şi cer vor dispărea şi Dumnezeu va crea pentru Adam
un pământ nou şi un cer nou care nu vor avea dimensiunile spaţiale şi temporale
cunoscute nouă. Moartea insă e atât de necunoscută, atât de înfricoşătoare.

Adam a trăit pe pământ, a născut urmaşi, urmaşii lui au născut alţi urmaşi, până la
noi. Povestea cu căderea lui din Rai, cu un oarecare Dumnezeu care l-a creat nu
ştiu cum din lut, apoi i-a făcut o femeie din coastă, este foarte prăfuită şi poate să
trezească cel mult un zâmbet de simpatie. Ce simpatici erau oamenii în vechime,
credeau  sincer  această  gogomănie  inventată  de  jidani.  Însă  astăzi,  când  s-a
dezvoltat atât de mult medicina, când cu ceva bani poţi să-ţi cumperi un loc al tău
pe lună, cum pot să mai creadă unii aşa ceva? Veşnicie, viaţă după moarte, cred că
şi preoţii "cred" în ele numai ca să mănânce găinile băbuţelor. Ce prostii! Dacă s-ar
fi uitat la Discovery, ar fi văzut acea emisiune interesantă în care se demonstrează
clar că a omul a provenit din maimuţă. Vai de capul lor, nu ştiu nici un pic de
biologie, nici istorie, în genere nu citesc nici un fel de cărţi. Nici nu le dau voie să
citească popii, ca să nu afle adevărul ca să nu mai aibă cine umbla la biserică să-i
hrănească pe burduhoşii aceia. Aici e Raiul şi aici e iadul, dacă am ce mânca şi ce



bea – e Rai, iar dacă n-am - e iad. Dar ce Rai? Fără femei, fără distracţii, umbli
toată ziua cu goarna şi-i cânţi lui Dumnezeu, ce mai fericire! Plictiseală mare, e
mai interesant în iad, acolo vor fi toţi oamenii deştepţi, toţi artiştii mari şi filozofii
"eretici", asta da companie! Oricum, dracii au făcut mai mult bine omenirii decât
Dumnezeu,  ei  ne-au  învăţat  să  fim  liberi,  să  nu  mai  fim  robii  umili  ai  lui
Dumnezeu, ci fiinţe capabile să trăiască singure.

Dar să ne întoarcem la pacientul nostru. În biserica părăsită,  el zace într-un pat
improvizat.  Razele de dimineaţă descoperă îngerii  prăfuiţi  ai  unui pictor minor,
pictaţi în manieră renascentistă. Pe jos, cărţi uzate, obiecte de cult împrăştiate ici şi
colo. La marginea patului stă o femeie tânără. Cu un efort vădit, bolnavul încearcă
să-i  povestească  ceva  despre  Herodot,  părintele  istoriei.  Ea  nu  ştie  cine  este
Herodot, dar e frumoasă. În jur e război.

Vreau să presupunem varianta absurdă în care acest morman de impotenţă ar putea
naşte urmaşi, urmaşi după chipul şi asemănarea sa. Să ne mai închipuim că el şi-ar
povesti copiilor amintirile sale, cum a fost el tânăr şi aviator. Dar n-am spus care
erau amintirile. Bolnavul îşi amintea o idilă amoroasă pe care a avut-o cu nevasta
frumoasă a unui ofiţer, îmi pare chiar a comandantului său. Cum credeţi, de câte
generaţii  va fi  crezută  această  poveste?  Cum va suna în  urechile  unui  monstru
impotent relatarea despre un strămoş de-al său care a fost înalt şi zdrobea în zbor
avioanele inamice, că o femeie frumoasă se ţinea de capul lui, că făcea parte din nu
ştiu ce dinastie de aristocraţi etc.? Pe urmă să-i mai şi spună că există un doctor
care ar putea să-i facă o operaţie plastică şi să-l facă şi pe el la fel de înalt şi de
frumos ca pe strămoşul său, dar că trebuie mai întâi să creadă cu adevărat în el.
Cred că această poveste i-ar aduce sărmanului mai degrabă suferinţă şi greaţă din
cauza imposibilităţii ei.

Aceeaşi reacţie o are şi urmaşul mutilat al lui Adam. Lăsaţi-mă în pace cu originea
voastră dumnezeiască, cu viaţa veşnică! Lăsaţi-mă să-mi trăiesc măcar puţinul pe
care îl am aşa cum vreau eu. De ce mă răscoliţi cu aceste gânduri care şi aşa mă
frământă şi nu ştiu cum să le alung? Sau credeţi că sunt atât de prost încât să nu
vreau să trăiesc veşnic, credeţi că mie îmi place că trebuie să mor şi să mă despart
de tot ce am iubit? Credeţi că îmi place să ştiu că iubita mea va îmbătrâni şi se va
face ca babele a căror atingere în tramvai mă îngreţoşează? De aceea, nu-mi mai
băga  degetul  în  rană  cu  aceste  poveşti  imposibile.  Vreau,  da,  vreau  să  fiu
nemuritor, vreau să fiu veşnic tânăr, dar este prea frumos ca să existe. E un rod al
disperării omeneşti. Realitatea însă este mult mai tristă, ea e aşa cum o vedem: ne
naştem fără să o viem, creştem, ne îndrăgostim, suferim din gelozie, ne despărţim,
naştem copii, îmbătrânim şi murim.



E de înţeles de ce omul simte atâta repulsie de la ideea de Dumnezeu, mai ales de
la acea a religiei, a unor reţete de mântuire, cum sunt, de ce nu, canoanele Bisericii
Ortodoxe. Nu cred însă că este vreun om căruia nu i-ar plăcea să trăiască veşnic şi
să nu îmbătrânească niciodată, să nu-i credeţi nici dumneavoastră, am auzit destui
lăudându-se cu greaţa lor de veşnicie. Este mai degrabă reacţia vulpii la strugurele
pe care nu-l poate ajunge.

Pentru a înţelege mai bine reacţiile iraţionale pe care le avem în faţa oricărui lucru
necunoscut, eu mă întorc întotdeauna la gândurile copilăriei, când sufletul încă nu
era îmbâcsit de prejudecăţi şi refulări artificiale. Îmi amintesc setea masochistă cu
care o puneam pe mămica să-mi citească poveşti despre tot felul de voinici pe care
un tovarăş de luptă sau de călătorie îl omora, iar peste trei zile vreo zână îi învia cu
nişte apă vie. Pe de o parte, îmi plăcea să ştiu că acest Făt-Frumos va învia, iar pe
de alta nu ştiam unde sunt acei cai care mănâncă jăratec ca să pot să pornesc în
căutarea apei vii. De obieci, eu plângeam la aceste poveşti şi mămica trebuia să mă
liniştească în poala ei. Ea însă nu ştie nici până azi că eu nu plângeam atât de mila
lui Făt-Frumos, cât de mine şi de ea, care trebuia să murim, dar nu aveam apă vie.
Când am crescut mai mare şi orice nădejde de a mai găsi acei “munţi de după nouă
mări şi ţări, care se bat cap în cap şi unde pasăre zburătoare n-a zburat" pentru a
găsi apă vie, s-a spulberat, am urât orice poveste despre tinereţile fără bătrâneţe şi
viaţă fără de moarte ca pe cele mai sadice unelte de tortură inventate vreodată
împotriva omului. 

Însă care din noi suntem noi? Cel de atunci, cel de acum, cel de mai târziu? Cu câtă
uşurinţă trecem de la visurile copilăriei la teribilismul pubertin, de la existenţia-
lismul  adolescenţei  la  uniforma  familistului  care  tremură  pentru  postul  său  de
muncă.  Budiştii  erau  convinşi  că  omul  este  întotdeauna  altul,  născându-se
neîncetat,  după cum smântâna rezultă din lapte şi  din smântână untul. Stănescu
însă spunea că omul este ceea ce-şi aminteşte despre sine.

Cine  suntem noi,  cine  era  acea  pată  de  sânge care  vorbeşte,  de  după expresia
aceluiaşi Stănescu, trântită ca o haină în patul neputinţei? Mă refer la pacientul
nostru, cine era el: cel ce se vedea sau ceea ce-şi amintea el despre sine? Cei doi
care, deşi erau unul, vai, sunt atât de diferiţi...

Da, omul este ceea ce-şi aminteşte despre sine, dar, în acelaşi timp, este şi ceea
spre ce tinde. Amintirile sunt mai mult o sărăcie decât o avere, deoarece ele sunt
tocmai ceea ce nu este şi niciodată nu va mai putea fi, ele sunt ceea ce a pierdut
omul, dar şi ceea de ce el s-a izbăvit. Trecutul, ca un roi de viespi veninoase, a
fugit din inima lui, nu-l mai macină,  scria  un poet care şi-a evitat trecutul. Singura



avere indispensabilă şi permanentă a omului este ceea spre ce acesta tinde. Este
însă  înfiorător  când  idealul  devine  parte  a  trecutului,  cum  este  în  cazul
romanticilor. Un astfel de om este îi prezentat, de fapt, de ceea ce nu are şi nu de
ceea ce are. El este mortul care păzeşte un cimitir de amintiri, un cimitir pe  care
nu-l mai vizitează nimeni, căci el există doar în mintea întristată a paznicului, care
este chiar mortul însuşi.

Îmi este foarte la îndemână să ilustrez cele spuse aducând  cazul pacientului nostru.
Am văzut că cei mai mulţi la pronunţarea cuvintelor "Pacientul englez" răspund:
da, este un film psihologic, foarte deprimant. Acesta este şi motivul pentru care m-
am hotărât să scriu despre acest film, o ocupaţie aparent nepotrivită unui călugăr.
Motivul este următorul - eu nu m-am gândit nici o clipă că acest film este depresiv,
mie mi s-a părut a fi un film familiar, un film real, un film despre mine. Atunci am
înţeles prăpastia care stă între psihologia  călugărilor şi a necălugărilor. De aceea
nu am ratat ocazia să povestesc ceva despre universul atât de incitant al monahilor.
Astfel  voi  explica  mai  uşor  starea  proastă  pe  care  o  are  un  necălugăr  după
vizionarea acestui film.

Sfântul Ignatie Briancianinov, ierarh şi ascet rus din secolul trecut, spunea că cei
care nu se călugăresc de bună voie, în cele din urmă îi călugăreşte boala şi moartea,
fără voia  lor. Sfântul  nu are  în vedere călugăria  ca ritual  ortodox, ci  în sensul
lipsirii de plăcerile trupului, bogăţii şi slavă. Şi pacientul englez, ca şi călugărul, nu
are  bucurii  trupeşti.  Prin  aceasta  ei  se  aseamănă.  Există  totuşi  şi  ceea  ce  îi
deosebeşte, aceasta este atitudinea fiecăruia faţă de ceea ce i se întâmplă. Pacientul,
deşi nu mai poate, nu încetează să voiască; călugărul, deşi toate îi sunt îngăduite şi
la  îndemână,  poate  să  nu vrea.  Primul  suferă,  al  doilea  se  bucură.  Primul  este
handicapat, al doilea sănătos. Primul trăieşte începutul iadului, al doilea Raiul.

Cu cât plăcerea a fost mai mare, cu atât despărţirea de ea este mai dureroasă. De
aceea omul care a dus o viaţă în păcate, la bătrâneţe sau în boală, trăieşte în primul
rând suferinţa despărţirii de păcat, mai mult decât consolarea că s-a odihnit odată
în el. Niciodată amintirea brută a plăcerii nu a putut înlocui plăcerea, ci dimpotrivă,
prin intensitatea ei, pricinuieşte o suferinţă direct proporţională. 

Amintirile  pacientului  englez,  care  în  mod  normal  ar  fi  trebuit  să  tensioneze
privitorul  spre  plăcere,  creează  un  cumplit  sentiment  de  jenă  şi  suferinţă.  Ele
răscolesc ca o chiuretâ pântecele deschis al minţii noastre. Toţi oamenii, toţi până
la unul vor trăi suferinţa acestui personaj, dacă nu în boală, cu siguranţă în braţele
vâscoase ale unei bătrâneţi impotente, de unde, ca de pe o tavă chirurgicală, îi va
lua mâna înmănuşată a morţii, pentru a-i arunca în urna iadului.



Iadul este locul în care trecutul se războieşte mişeleşte cu omul. Iadul este locul în
care amintirile, ca nişte larve din filmele cu extratereştri, crapă şi cresc infinit din
trupul şi sufletul nostru, sfâşiindu-ne necontenit ca vulturii rinichii dezgoliţi ai lui
Prometeu.  Iadul  este  irupţia  absolută  şi  infinită  a  patimilor  care  nu  mai  au
posibilitate să fie satisfăcute. Anume astfel descrie iadul Sfântul Grigore cel mare,
în dialogurile sale despre moarte. Patimile, deşi sunt de origine spirituală, pot fi
satisfăcute doar prin trup. După moarte, când trupul îşi va schimba însuşirile, latura
spiritual îşi va păstra starea şi obiceiurile din timpul vieţii. Atât doar că intrând în
veşnicie, patimile vor cunoaşte un progres infinit,  aşa încât o mică iritare să se
transforme  în  turbare,  iar  o  privire  vinovată  să  capete  proporţiile  oceanului
dezlănţuit  al  poftei.  Trupul  însă  nu  va  fi  capabil  să  îndeplinească  dorinţele.
Suferinţa va rezulta din învălmăşeala tuturor patimilor năpustite  asupra impotenţei
trupului.  Existenţa  trupului  este  necesară,  atât  păcătoşii,  cât  şi  drepţii  îşi  vor
recăpăta trupurile. Sfinţii, spune Sfântul Grigorie, pentru a se bucura de armonia
desăvârşită spre care au fost creaţi, iar păcătoşii pentru a muri neîncetat şi veşnic în
trup şi în suflet. 

În acest sens, omul este ceea ce îşi aminteşte despre sine, adică el este nefiind,
existând numai ca o realitate virtuală în propria memorie. Egiptenii aveau credinţa
că omul trăieşte  data  timp cât  dăinuie amintirea despre el,  de aceea construiau
acele mauzolee faraonilor. Natura nelimitată de timp şi spaţiu a sufletului uman are
capacitatea  de  a  trăi  cu  intensitate  infinită  ceea  ce  în  adevăr  nu  mai  există.
Suferinţa este suma acestor inexistenţe care atârnă de sufletul fiecăruia. De aceea
omul trebuie să le depăşească, smulgându-se din mlaştina memoriei, pentru a se
stabili pe piatra unui ideal luminos. Acest ideal luminos este reversul suferinţei,
apropierea de el se realizează în măsura în care ne îndepărtăm de motivele fricii
noastre, acesta este drumul de la moarte la viaţă despre care ne-a vorbit Hristos.
Oricine nu realizează acest drum rămâne un simplu avorton pe care moartea, în
cele din urmă, îl scoate din pântecele mort al timpului.

Totuşi omul nu este doar ceea ce îşi aminteşte despre sine, ci mai este şi ceea spre
ce tinde. Însă idealul trebuie să fie de aşa natură, încât să nu ajungă vreodată să
poată  fi  înghiţit  de trecut.  Ca şi  în  cazul  pacientului  englez,  ceea  spre  ce  tind
majoritatea oamenilor, în cele din urmă, se întoarce ca un bumerang împotriva lor
înşişi.  Adică,  în  afară  de  nemurire  şi  sfinţenie,  nimic  nu  poate  cunoaşte  o
ascendenţă nelimitată.  Toate celelalte pot  fi  distruse într-o clipă de un accident
extern, declanşând regresul umilitor spre suferinţa nesfârşită. 

Ceea ce mai înainte îi conferea impresia puterii şi a prosperităţii, acum sunt roade
de care îi e ruşine. Pentru a sublinia monstruozitatea acestei ruşini, regizorul aşază



la  marginea  patului  acestui  impotent  o  femeie  tânără  care  îl  îngrijeşte,  însă  o
femeie care pleca noaptea în braţele unui bărbat sănătos, acel soldat musulman care
o cam neglija.  Viaţa  acestor  oameni  este îngrădită barbar de sârma ghimpată a
trupurilor lor. Din această cauză femeia aceea atrăgătoare la început pentru virtuţile
ei pentru dăruirea cu care îşi asumă destinul acestui om distrus, trăieşte o viaţă de
subsol în care ea este o biată femeie de ocazie batjocorită de atracţia carnală către
un soldat prea puţin interesat de ea. De cealaltă parte este imaginea dispărută a
frumuseţii  şi  agerimii  pacientului  său  care  concurează  teoretic  cu  imaginea
soldatului  musulman.  Ni  se  sugerează  cumva  idila  ratată  dintre  pacient  şi
îngrijitoarea  sa  din  cauza  impotenţei  trupeşti  Toate  acestea  creează  ceea  ce
necălugării numesc o “atmosferă deprimantă".

Există  totuşi  un  amănunt  care  conferă  personajului  o  umbră  de  demnitate,  o
reminiscenţă a omului trecut, care trădează o anumită delicateţe bărbătească. Este
scena în care pacientul descoperă un volum de Herodot şi o întreabă pe ea dacă ştie
cine este. Ea spune că nu, şi el îi răspunde cu simplitate şi blândeţe că e părintele
istoriei. E foarte frumoasă această scenă, deoarece aici se strecoară superioritatea
neîngâmfată a handicapatului în faţa sănătoşeniei şi frumuseţii femeii neştiutoare.
Acest amănunt îl face cumva seducător pe acest monstru, ca şi bunătatea bestiei
din vestitul poveste. În jurul lui se creează dintr-o dată o aură de mister şi nobleţe,
care poate să atragă şi să menţină.

Acesta este doar un exemplu cum omul preocupat de cele spirituale nu încetează să
trezească  interes  chiar  şi  în  cazul  desăvârşitei  sale  impotenţe  trupeşti.  Nici
bătrâneţea  şi  nici  boala  nu-l  fac  nefolositor,  ci  dimpotrivă  ele  chiar  contribuie
simţitor la înfrumuseţarea lui. 

Dacă un bărbat care a fost preocupat doar de podoaba trupului tot farmecul lui şi la
limitat  la  aceasta,  o  dată  cu  apropierea  bătrâneţii  şi  a  bolii,  ajunge  să  nu mai
trebuiască nimănui, bărbatul preocupat de virtute este într-o continuă ascendenţă.
Aşa sunt bătrânii călugări care eclipsează cu virtuţile lor orice frumuseţe trupească
a  călugărilor  tineri,  dar  deşerţi  de  experienţă.  În  faţa  înălţimii  lor  frumuseţea
tmpească pare ca machiajul ieftin al unei fete de la ţară. Orice boală şi neputinţă
trupească ajung să-l împodobească pe bărbatul virtuos ca nişte cicatrici de război,
în ele, ca într-o vază de cristal, se aşază trandafirul virtuţilor.

Dacă o simplă replică despre Herodot a trezit atâta admiraţie faţă de neputinciosul
pacient,  cât  de impresionant  ar  fi  fost  el  dacă,  prin povestirile  sale,  ca  o nouă
Şeherezadă, ar fi avut putere să o ţină lângă el pe femeie, aşa încât ea să nu mai
simtă nevoia să-l părăsească pentru acel soldat. Acesta este examenul cel mai greu



al bărbăţiei, ca să poţi opri prin cuvânt o femeie de la păcat şi în acelaşi timp, să
nu-i  inspiri  nici  o  speranţă  că  ai  putea  să  păcătuieşti  vreodată  cu  ea.  Căci  ce
greutate este în a atrage o femeie spre păcat, când ea şi aşa e atrasă de frumuseţea
bărbătească prin legea firii, însă a o opri prin cuvânt, astfel încât ea, chiar şi fiind
atrasă  spre  tine  trupeşte,  să  se  împotrivească  şi  copleşită  de  filozofia  ta,  să  se
supună ca o mieluşea sub sabia cuvântului tău - iată bărbăţia care niciodată nu
cade. În acest fel ei o pot călăuzi pe acea femeie spre nemurire, oferindu-i cel mai
nepreţuit dar. Această supremă treaptă a bărbăţiei o ating numai Sfinţii, cum ar fi
de exemplu Sfinţii Vitalie1,  avva Ioan Colov 2 sau Serapion3.  Ei au arătat că lucrul
acesta nu e cu neputinţă şi fiecare timp îşi are sfinţii săi care întăresc acest cuvânt,
inclusiv şi timpul nostru. Aceşti bărbaţi continuă să impresioneze şi după ce trupul
le-a dispărut cu desăvârşire, mii de femei se leapădă de plăcerile trupeşti, preferând
să discute cu ei în rugăciune.

Pacientul englez este oglinda noastră şi este extraordinar că regizorul îl aşază într-o
biserică părăsită. Această biserica este  Cosmosul pornit spre distrugere, în care ne
trăim agonia. Ca şi pacientul englez noi stăm trântiţi în patul neputinţei, aşteptând
inevitabila moarte. Nu are rost să închidem ochii în faţa acestui zid spre care ne
îndreptăm cu viteză, oricum ne vom izbi de el şi durerea noastră va fi mare.

Noi toţi am fost în trupul lui Adam şi suferim de pe urma acelui accident cosmic.
Acum,  pe  masa  de  beton  a  timpului,  loviţi  de  o  amnezie  totală,  noi  îngânăm
frânturi  fără legătură  despre o oarecare fericire,  dragoste,  veşnicie.  Peste patul
suferinţei noastre stă aplecat Hristos, El ne loveşte cu palma iubirii peste faţă şi ne
vorbeşte:  "Prietene,  Eu  sunt,  Îţi  mai  aduci  aminte  de  mine”  "Nu  ştiu  ce  zici,
răspundem noi, du-Te şi nu mă chinui, lasă-mă să mor".
Războiul  s-a  sfârşit.  Îngrijitoarea  pacientului  nostru  aleargă  printre  soldaţii
bucuroşi şi îl găseşte pe iubitul său musulman. Nişte soldaţi scot din biserică targa
cu omul şi  aleargă bucuroşi  prin ploaia care tocmai se pornise. Ce interesant a
trimis Dumnezeu această ploaie, de parcă ar fi vrut, după toată grija pe care i-a

1 Sfântul Vitalie a fost călugăr şi îşi petrecea ziua muncind, iar de banii câştigaţi se ducea la 
bordel. Pentru aceasta el a ajuns să fie huiduit şi batjocorit de fraţi, ca unul care necinsteşte 
cinul călugăresc. Sfântul însă răbda toate acestea şi nu le răspundea nimic. Nevoinţa lui însă 
era aceasta, că se ducea în cameră la desfrânată şi îi plătea bani pe noaptea aceea, dar nu se 
culca cu ea, ci se punea într-un colţ şi citea Psaltirea Multe din acele femei se lepădau de păcat, 
unele se călugăreau iar altele se căsătoreau şi trăiau o viaţă normală. Sfântul însă le-a interzis 
să  povestească despre aceasta până la moartea lui. Când Sfântul a murit, fraţii au găsit pe 
pieptul lui un bileţel cu porunca Mântuitorului: «Nu judeca şi nu vei fi judecat». Atunci au aflat 
ei de înălţimea fratelui lor.



purtat-o  atât  de  anonim,  să-l  spele  cu  apele  Botezului.  Lipsea  numai  preotul
ortodox  care  să  rostească  formula  de  viaţă  făcătoare:  Se  botează  robul  lui
Dumnezeu cutare. În numele Tatălui, Amin. În numele Fiului, Amin. Şi al Sfântului
Duh, Amin.

2 Se spunea despre avva Ioan, că unei tinere i-au murit părinţii şi a rămas sărmană. Iar numele 
ei era Paisia. Deci a socotit să-şi facă gazdă de străini, casa spre primirea părinţilor schitului. A
rămas dar aşa primind pe străini vreme multă şi odihnind pe părinţi; iar după o vreme, după ce 
a cheltuit lucrurile a început a fi lipsită. Deci s-au lipit de dânsa nişte oameni răzvrătiţi şi au 
schimbat-o din socoteala cea bună. Şi de aceea a început a petrece rău, încât a ajuns ea ca să 
curvească. Au auzit părinţii şi foarte s-au mâhnit. Şi poftindu-l pe avva Ioan Colov, i-au zis: Am 
auziţ despre sora aceea că petrece rău, şi ea când putea şi-a arătat mila ei către noi, iar acum 
noi să arătăm către dânsa milă şi s-o ajutăm. Deci! osteneşte-te până la dânsa şi după 
înţelepciunea ce ţi-a dat-o Dumnezeu, iconomiseşte cele pentru dânsa. Deci a venit avva Ioan la 
dânsa şi a zis! bătrânei portăriţe: Spune stăpânei tale că am venit eu! Iar ea l-a gonit zicând: 
Voi dintru început aţi mâncat cele ale ei şi iată că este săracă. I-a zis avva Ioan: Spune că foarte
am s-o folosesc. Iar slugile ei zâmbind îi zic lui: Dar ce ai să-i dai de voieşti să te întâlneşti cu 
dânsa? Drept aceea, suindu-se bătrâna, i-a spus despre dânsul. Şi-i zice ei cea tânără: Aceşti 
călugări de-a pururea umblă pe lângă Marea Roşie şi găsesc mărgăritare. Împodobindu-se, dar 
a zis să-l aducă la dânsa. Deci, după ce s-a suit, apucând ea mai înainte a şezut pe pat. Şi 
venind avva Ioan a şezut aproape de dânsa. Şi căutând la faţa ei, i-a zis: Pentru ce L-ai defăimat
pe Iisus, de ai venit la aceasta? Ea auzind a îngheţat cu totul şi plecând în jos capul său avva 
Ioan a început a plânge foarte. Şi a zis ea lui: Avvo, ce plângi? Iar după ce a căutat, iarăşi s-a 
aplecat în jos plângând, şi i-a zis: Vad că satana joacă în faţa ta şi nu voi plânge? Iar ea auzind,
i-a zis lui: Este pocăinţă, avvo? Îi zice ei: Este. Îi zice lui: Ia-mă unde voieşti. Îi zice ei: Să 
mergem. Şi s-a sculat să meargă după dânsul. Şi a luat seama avva Ioan că nimic n-a pus la 
rânduială, nici n-a grăit pentru casa sa. Şi s-a mirat. Deci, după ce au ajuns la pustie, s-a făcut 
seară şi făcând de nisip un căpătâi mic şi însemnând chipul crucii, i-a zis: Dormi aici! Şi  
făcându-şi şi lui puţin mai departe şi împlinindu-şi rugăciunile, s-au culcat. Iar pe la miezul 
nopţii deşteptându-se, vede o cale luminoasă de la cer la dânsa şi a văzut pe îngerii lui 
Dumnezeu ducându-i sufletul. Drept aceea, sculându-se şi mergând la dânsa, a mişcat-o cu 
piciorul. Iar după ce a văzut că a murit, s-a aruncat pe sine cu faţa la pământ rugându-se lui 
Dumnezeu şi a auzit că un ceas al pocăinţei ei s-a primit mai presus decât pocăinţa multora care
zăbovesc şi nu arată fierbinţeala unei pocăinţe ca aceasta. (Patericul egiptean, pentru Slova I, 
pentru  avva Ioan Colov, cap.43, Ed. Episcopiei Alba lulia, 1990, pp. 104-105.)



3 A venit odată avva Serapion, trecând printr-un sat al Egiptului şi a văzut o curvă stând lângă 
chilia lui şi i-a zis ei: gâtit-ai patul? Ea a zis: da, Avvo! A încuiat bătrânul: aşteaptă-mă 
deseară, că voi veni la tine şi am să petrec noaptea aceasta aproape de tine. Iar ea răspunzând, 
a zis: bine, Avvo! Şi s-a gătit şi a aşternut patul şi l-a aşteptat pe bătrân cu cele de trebuinţă. Iar 
după ce s-a făcut seară, a venit bătrânul la dânsa, nimic aducând şi intrând în chilie, i-a zis ei: 
gătit-ai patul? Ea a zis: da, Avvo. A încuiat uşa şi i-a zis ei: aşteaptă puţin, fiindcă avem pravilă,
până ce o voi face! Şi a început bătrânul slujba. Şi începând Psaltirea, la fiecare psalm făcea 
rugăciunea, rugându-se lui Dumnezeu pentru dânsa ca să se pocăiască şi să se mântuiască. 
Deci l-a ascultat Dumnezeu; şi sta femeia tremurând şi rugându-se aproape de bătrânul. Dacă a
isprăvit bătrânul toată Psaltirea (o Psaltire citită astfel ia cel puţin 6-7 ore), ea a căzut la 
pământ. Iar bătrânul, începând Apostolul, a citit mult dintr-însul. Şi aşa şi-a împlinit slujba. 
Deci umilindu-se ea şi înţelegând că nu pentru păcat a venit la dânsa, cică să-i mântuiască 
sufletul, a căzut in faţa lui zicând: fie-ţi milă, Avvo şi povăţuieşte-mă unde pot plăcea lui 
Dumnezeu. Atunci bătrânul a povăţuit-o pe dânsa într-o mănăstire de fecioare şi a dat-o la 
stareţă, zicând: ia pe sora aceasta şi nu-i pune ei jug sau poruncă, ca celorlalte surori, ci orice 
voieşte, dă-i şi cum voieşte dă-i voie să umble. Şi după ce a făcut puţine zile, a zis: eu multe 
păcate am şi voiesc la două zile să mănânc. Şi după puţine zile a zis: eu multe păcate am şi 
voiesc la patru zile să mănânc După alte puţine zile s-a rugat stareţei, zicând: fiindcă mult am 
mâhnit pe Dumnezeu cu fărădelegile mele te rog, pune-mă într-o chilie şi o astupi, şi pe o gaură 
dă-mi puţină pâine şi rucodelie. Şi i-a făcut ei stareţa aşa. Aşa i-a plăcu: lui Dumnezeu în 
cealaltă vreme a vieţii sale. (Ibidem, Pentru Slova S, pentru avva Serapion, cap.1 , pp. 220.)



De ce ne place atât de mult "Saint Valentines"?

Sărbătorile tradiţionale sunt zâmbetul unui popor. E destul să nimereşti la una din
ele ca să afli, fără cuvinte, o istorie de secole, uneori de milenii. La noi, la români,
una din aceste sărbători a devenit "Saint Valentines".

Această sărbătoare, fără îndoială, are în ea o putere uluitoare. Deşi românii au aflat
de existenţa ei de puţină vreme, iar mulţi încă mai învaţă să-i pronunţe denumirea
corect, totuşi ea a devenit foarte populară, stârnind mai multă vervă şi pregătiri
decât sărbătorile deja învechite, cum sunt Crăciunul şi Paştele.

Trebuie să fie un mister la mijloc, pentru că altfel e greu de explicat ceea ce s-a
petrecut în România anul acesta. Cum un popor cu o istorie atât de îndelungată, cu
tradiţii sărbătoreşti şi folclorice, cum puţine popoare mai sunt pe lume, a uitat într-
un an totul şi a rămas cu această sărbătoare străină?

Este, într-adevăr, un rebus psihologic să explici cum tineri care nu au citit niciodată
viaţa unui Sfânt arată atâta entuziasm faţă de acest "Saint Valentines".

Cultul Sfinţilor a fost întotdeauna un prilej de poticneală în calea spre biserică,
deoarece oamenii,  de regulă,  nu pot  accepta  să  se  închine în faţa  unui alt  om.
Protestanţii găsesc  în acest cult al nostru dovada cea mai bună că suntem idolatri,
căci dăm oamenilor cinstea cuvenită "unui singur Dumnezeu". Ateiştii văd în cultul
Sfinţilor un semn de alienare, o metodă de a-l  supune şi complexa pe om prin
contrapunerea unui ideal  inventat  şi  irealizabil.  Chiar şi  printre ortodocşi  există
mulţi care încă nu şi-au rezolvat această problemă: cum să se închine în faţa unui
simplu om, nu e mai bine să se închine direct lui Dumnezeu? 

Într-un cuvânt, de la reforma lui Luther în 1517 şi până astăzi preoţii şi credincioşii
ortodocşi (şi romano-catolici) apără cu multă dificultate credinţa în Sfinţi. Mulţi
credincioşi ai Bisericii noastre au trecut la protestantism anume pentru că nu şi-au
putut rezolva acest conflict de conştiinţă: cum aşa, în Biblie scrie să nu te închini,
iar eu mă închin?  Deci, până şi cei care, vorba vine, cred în Dumnezeu, vedem că
refuză cinstirea Sfinţilor. Şi când colo, după câteva reclame cu inimioare la Pro TV,



milioane de tineri îmbrăţişează cultul Sfinţilor, cei mai mulţi  chiar înainte de a
crede în Dumnezeu! Acest  Pro TV a "convertit" în câteva zile mai multă lume
decât Hristos în timpul vieţii Sale pământeşti! Numai acest fapt trebuie să ne pună
pe gânduri în ce priveşte calitatea acestui mod de sărbătorire a Sfinţilor.

Este, într-adevăr, un mister, misterul iraţionalităţii dezlănţuite al beţiilor dionisiace
înveşmântat  în  numele  unui  mucenic  al  lui  Hristos.  Mi  se  pare  interesant  de
discutat în jurul acestei asocieri paradoxale. Prin ea am putea arunca un con de
lumină asupra multor ciudăţenii din viaţa noastră, dar mai ales, ceea ce este şi mai
neplăcut,  să ne convingem de existenţa unor realităţi  în care, de altfel,  nu prea
credem.

Deja este o banalitate a spune că nu există oameni necredincioşi, ci există doar
religii nesuferite. Altfel cum unii oameni care nu s-au rugat niciodată la Sfântul
Nicolae îl cinstesc sărbătoreşte pe Santa Claus în varianta lui americană? Cum cei
care nu cred în Evanghelie se adună cu flămânzenie în faţa televizoarelor ca să
vadă "Ultimile ispite ale lui Hristos" de Scorsese? Da, un astfel de "hristos" se prea
poate să fi existat, n-avem nimic de zis, ne convine. Însă varianta Lui bisericească
e cam ireală, e chiar depresivă, îi preferăm pe Afrodita şi Dyonisos.

Oamenii nu rabdă un Dumnezeu care să se amestece în viaţa lor. Ei cred că ceva
poate  să  existe,  însă  ceea  ce  există  trebuie  să  se  încadreze  în  câmpul  lor  de
cunoaştere şi mai ales, în câmpul preferinţelor şi al preocupărilor lor. Nietzsche,
care declara cu seninătate că el este antihristul, nu lepăda niciodată de pe limbă
numele lui Dyonisos şi  Zarathustra. Însă faptul de a nu recunoaşte existenţa lui
Dumnezeu nu-L poate face pe Dumnezeu să dispară din Univers, chiar şi numai
pentru că sunt unii care Îl roagă să rămână.

Şi Zarathustra al lui Nietzsche, şi Hyperion al romanticilor, şi alte asemenea zeităţi
nu sunt decât proiecţii ale minţii oameneşti. Nici unul dintre ei n-a existat, e chiar
uimitoare absenţa argumentelor care să apere originea lor. Această problemă nici
nu apare în cazul lor, chiar ateiştii folosesc cu seninătate numele acestor zei pentru
a-şi ilustra ideile, arătând că nici prezenţa lor nu-i stânjeneşte şi nici absenţa lor nu
i-ar împiedica să recurgă la autoritatea lor. Important, în cazul lor, nu este faptul că
există, ci doar ceea ce exprimă. Toţi aceşti zei sunt întruchipări ale patimilor sau
ale spaimelor omeneşti. Ei pot fi atât zei "originali", cât şi oameni muritori, îngeri,
Sfinţi şi chiar să poarte numele lui Hristos, dar investiţi cu calităţi pe placul celor
care recurg la ei, cum vom vedea că este şi cazul acestui "Saint Valentines", care nu
poate fi Sfântul Valentin cel adevărat.



Moda de a-şi construi zei după poftele lor a apărut la greci, mai exact o dată cu
Homer. Acesta e cel care a curăţat lumea greacă de zeii amorfi, zoomorfi sau mon-
struoşi,  a populat-o cu oameni "divini" şi  cu zei  asemănători  oamenilor. Pentru
aceasta el poate fi  considerat marele reformator religios al Greciei.   Dr. Bowra
observă că "acest sistem complet antropomorfic nu are, desigur, nici o legătură cu
adevărata religie sau cu moralitatea. Zeii lui sunt o invenţie încântătoare şi hazlie a
poeţilor". 

Religia  greacă  este  prima  religie  europeană,  în  sensul  atitudinii,  o  religie
nonconformistă. Pentru grecii antici, nu Dumnezeu crease lumea, ci lumea este cea
care  i-a  zămislit  pe  zei.  Este,  cumva,  prima  treaptă  spre  ateismul  ştiinţific  al
sovieticilor. Zeii provin din ordinea impersonală şi indiferentă, care este deasupra
lor. Ea le dă zeilor  fiinţa,  figura şi  puterile.  Însuşi  Zeus,  conducătorul  clanului
ceresc, este un zeu minor, care şi-a cucerit postul în urma unor lupte, să spunem
drept,  nu  chiar  oneste.  La  rândul  lor,  aceşti  zei,  deşi  au  unele  particularităţi
distincte,  care  le-au fost  atribuite  tot  de oameni,  sunt  totuşi  destul  de instabili,
astfel încât îşi pot încălca cu uşurinţă propriile caracteristici.

Pentru greci, binele săvârşit pe pământ nu era răsplătit şi răul nu era pedepsit. Pe
toţi îi aşteaptau beznele subpământene ale Hadesului. Ahile, căruia Ulise reuşeşte
să-i evoce fantoma, declară că i-ar plăcea să fie mai degrabă, pe pământ, sclavul
unui om sărac, "decât să domnească peste toată împărăţia morţilor". 

Astfel timoraţi, grecilor nu le mai rămâne decât un singur ideal: să trăieşti total, dar
nobil, în prezent. Aceasta este lecţia lui Homer. E vorba deci de a profita de tot
ceea ce poate da prezentul: tinereţe, sănătate, bucurii fizice sau prilejuri de a ne
ilustra virtuţile. Desigur, acest ideal, apărut din disperare, va cunoaşte modificări,
dar conştiinţa limitelor predestinate şi a fragilităţii existenţei nu s-a şters niciodată.
"Deoarece zeii I-au obligat să nu treacă dincolo de limitele sale, omul a sfârşit prin
a realiza perfecţiunea şi plecând de aici, sacralitatea condiţiei umane". 

Altfel spus, grecul ajunge să atribuie sens religios bucuriei de a trăi. El atribuie o
valoare sacramentală  experienţei erotice şi frumuseţii corpului uman, vede funcţia
religioasă  a  oricărei  petreceri  colective  -  procesiuni,  jocuri,  dansuri,  cântece,
competiţii  sportive,  spectacole,  banchete  etc.  Sensul  religios  al  perfecţiunii
corpului  uman  -  frumuseţea  fizică,  armonia  mişcărilor,  calmul,  seninătatea  -  a
inspirat canonul artistic grecesc.  "Caracterul lumesc şi naturaleţea atât de criticate
la  religia  greacă  pot  fi  regăsite  şi  în  artele  plastice  la  vechii  greci.  Şi  aici,
deosebirea faţă de arta orientală e imensă. În locul elementului monstruos apare cel
organic, în locul elementului încărcat de semnificaţii şi dedesubturi se impune ceea



ce - de la greci încoace - obişnuim să numim formă naturală".  Totuşi,  această
formă trebuie să degajeze şi să sugereze elementul divin, eternitatea.

Iată, în câteva cuvinte, răspunsul la întrebarea unui preot ucrainean, un bărbătoi
mătăhălos  cu voce  groasă,  pe  care  l-am cunoscut  în  iarna trecută  la  Moscova.
Acesta îşi povestea cu simplitate necazul pe care îl avea din cauza felului în care
sărbătoresc ucrainenii ziua lui Ioan Botezătorul - "Ivan Cupală". Părintele, autoritar
din  fire,  se  revolta  că  primarul  oraşului  a  investit  bani  în  reînnoirea  acestei
"sărbători  tradiţionale ucraineşti",  cu toate că ar fi  fost  normal să se bucure de
sprijinul autorităţilor laice. Când s-a mai văzut ca primarii comunişti să investească
în sărbătorirea lui Ioan Botezătorul? Numai că problema era puţin alta: ucrainenii
au un fel al lor de a-l sărbători pe cel mai mare ascet al tuturor timpurilor. Această
zi echivalează cu ziua Afroditei sau "ziua dragostei" la nemţi, numai că se cheamă
"Ivan Cupală". Adică anume în această zi ucrainencele au voie să-şi înşele bărbaţii,
"fără supărare". De unde acest amestec de sete dezlănţuită de păcat şi sfinţenie?

Noi am înţepenit în păcat, în moarte şi în frică. Însă atmosfera sărbătorească pe
care am trăit-o în Adam în Rai persistă în subconştientul fiecăruia. Persistă şi
tendinţa obsedantă de a face binele cu orice preţ. Nevoia noastră de a face binele
e atât de mare, încât, după ce aflăm lucruri eronat înţelese despre Dumnezeu, cum
ar fi  pedeapsa cu potopul,  izgonirea din Rai,  ne revoltăm şi  vrem să înlocuim
"răul" lui Dumnezeu cu "binele" nostru.  Ne revoltăm împotriva lui Hristos pentru
că l-a lăsat pe  Iuda să se spânzure, deşi ştia că aceasta va face, ne revoltăm
pentru că l-a dat afară pe săracul care nu avea haină de nuntă. Această atitudine
faţă de Dumnezeu este atitudinea Evei după ce a stat de vorbă cu diavolul. Dacă
cineva nu crede că Dumnezeu există şi că Biblia este adevărată, cel puţin poate să
se convingă că Biblia este o carte despre dânsul şi că el este Adam întru toate.
Oamenii se îndepărtează de Dumnezeu pentru că ajung la concluzia că Dumnezeu
le vrea răul, că i-a făcut ca pe nişte robi ai Săi, de care ascunde tot ce e mai bun.
Un astfel de Dumnezeu absurd, Care, pe de o parte, zice că e bun, iar pe de alta îşi
maltratează  făpturile,  nu  poate  să  existe.  În  om  se  răscoală  condiţia  lui  de
conducător, care este în el dintru început, după chipul lui Dumnezeu. Dar ce avem
noi cu Dumnezeu? Noi pur şi simplu nu credem că El există şi gata. 

Spune-mi, dar, atunci de ce sărbătorim "St. Valentines"? Dar "Santa Claus"? Dar
"Ivan Cupală"? Pentru că ei sunt buni, sunt mai "de viaţă"! Dacă s-ar sărbători toţi
Sfinţii aşa, n-ar mai fi oameni care să nu umble la biserică, dar aşa, cu posturile
voastre, voi împiedicaţi oamenii să vină la Dumnezeu. Ce rost mai are o religie
care, în loc să se îndrepte spre oameni, se îndepărtează de la ei? Degrabă n-o să
rămână nimeni în Biserică, cel puţin tinerii nu pot să accepte o credinţă neguroasă



ca a voastră, o credinţă pentru babe şi moşi impotenţi. De ce nu faceţi şi voi ca
indienii şi chinezii, puţină yoga, puţină  kamasutra şi ar fi bisericile pline? Că doar
Dumnezeu a lăsat dragostea nu ca să ne călugărim, ci ca să o trăim!...

Cam aşa arată discursul remixat pe care diavolul l-a şoptit Evei în Rai. De ce eşti
proastă, Eva, ai atâta putere, stăpâneşti peste animale şi peste stihii, nu-ţi închipui
că ai putea să stăpâneşti şi fără să ai asupra ta tot timpul controlul lui Dumnezeu?
Oricum, El ascunde de voi un mare secret, de fapt El se teme că, dacă o să mâncaţi
din acest pom, o să stăpâniţi  şi  peste El, de asta nici nu vă lasă. Tu însă nu fi
proastă, mănâncă din el, învinge-L pe Acest răufăcător invidios care nu vă lasă să
vă bucuraţi cu adevărat de viaţă!

Eva a simţit  în sine grandoarea "misiunii" la care a fost chemată.  Ea îşi  adună
forţele şi "îl înfruntă" pe Dumnezeu. Sfântul Efrem Sirul spune că ea a trăit atunci
plăcerea monstruoasă pe care o are fiecare când săvârşeşte un păcat mare. Ea a
simţit plăcerea biruitorului! Acea fericire, care nu este altceva decât plăcerea în faţa
unui obstacol învins. În această stare a alergat ea la Adam, pentru a se lăuda cu ce
făcuse: "Poftim, Adam! Tu nu ai avut putere să o faci, dar eu, uite la mine, am
făcut-o! Ţii minte acea poruncă pe care ne-a dat-o Dumnezeu? Ei, uite că eu am
călcat-o şi nu numai că nu am murit, ci am căpătat putere asupra tuturor! Poţi să
mănânci şi tu dacă vrei, eu îţi permit.

Eva a alergat la Adam ca o regină. Ea era convinsă că a devenit mai mare decât
Adam, căci Îl înfruntase pe însuşi Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a şi pedepsit-o
supunând-o bărbatului său pentru totdeauna.

Primii  oameni  au  simţit  atunci  euforia  pe  care  o  are  fiecare  după  săvârşirea
păcatului, acel mister care insuflă putere şi stăpânire asupra tainelor Dumnezeieşti.
Din cauza acestei euforii omul nu realizează adevărata sa stare, ca un lup care linge
în înfierbinţeală o lamă de cuţit înmuiată în sânge, ascunsă în zăpadă. Aşa cum
lupul, după ce a lins sângele îngheţat, ajunge la lamă şi tăindu-şi limba, începe a-şi
mânca propriul sânge până moare, aşa şi omul cuprins de fierbinţeala păcatului se
omoară singur, bându-şi sângele vieţii celei veşnice pentru totdeauna.  

Justificarea  păcatului  este  o  trăsătură  fundamentală  a  oamenilor,  indiferent  de
religia şi cultura de care aparţin. Greutatea cu care apasă păcatul în subconştientul
nostru astfel devine insuportabilă. Omul realizează că plăcerea atât de mare pe care
o procură cu mijloace atât de mici este o taină insondabilă şi că el pătrunde într-un
spaţiu care nu îi aparţine. Omul fură şi de aceea are nevoie de un cearşaf de falsă
dreptate  sub  care  să  se  ascundă,  pentru  a  trece  cu  bine  câmpul  înzăpezit  al



moralităţii. Nimeni nu poate săvârşi răul în numele răului, această idee este străină
firii omeneşti. Până şi Hitler era convins că face un serviciu omenirii şi istoriei, nu
mai vorbesc de Nietzsche, care era obsedat de ideea purificării speciei umane. 
Omul simte o nevoie inexplicabilă de a face binele. Aflându-mă mai des, poate,
decât alţi oameni printre puşcăriaşi,  deoarece slujesc uneori în penitenciarul din
Bender (Tighina), zic că am stat de vorbă cu ucigaşi şi criminali de primă mână.
Trebuie să zic că încă nu am auzit pe nici unul să spună că a nimerit în puşcărie pe
dreptate, toţi au vrut să facă binele, dacă au omorât, au omorât pe dreptate, dacă şi-
au tăiat amanta, ea a căutat-o, dacă au furat ceva, bine au făcut, căci Dumnezeu a
pedepsit prin ei nedreptatea bogatului.

Omul sau evită ceea ce ştie el că este păcat, sau dă o interpretare proprie păcatului,
care îl absolvă de orice vină. De aceea, marea majoritate a oamenilor se consideră
"nepăcătoşi". Există însă o crimă pe care o face toată lumea. Crima aceasta este
desfrânarea. Şi deşi ea este un lucru comun şi aproape inevitabil, nu este deloc mai
prejos în gravitate decât uciderea, ba chiar o pot arăta cu uşurinţă, e mult mai mare
decât  uciderea,  pentru  că  din  ea,  ca  dintr-o  matroşcă  rusească,  ies  la  nesfârşit
trupurile  sfârtecate  ale  celor  nenăscuţi.  Cred că nici  într-un război  nu au murit
atâţia oameni câţi mor anual ucişi de medicii ginecologi. Pentru a acoperi un păcat
atât de mare, oamenii au creat mitul cuplului fericit. Dar despre ce vorbesc, căci
cuplul  fericit  este  dincolo  de  orice  păcat.  Păcatul  este  o  invenţie  a  oamenilor
neputincioşi,  a  celor  care  nu  au  cunoscut  adevărata  dragoste.  Oamenii  care  se
iubesc cu adevărat îşi sunt lor înşişi şi Dumnezeu şi păcat, căci dragostea îi înalţă
până la culmile olimpiene ale spiritului omenesc, plasându-i dincolo de binele şi
răul nietzschean.

Oamenii au simţit dintotdeauna nevoia să dea faptelor lor un caracter universal şi
nobil, mai ales caracterele tari şi energice, cum sunt tinerii. Pentru că universul
spiritual la această vârstă e suficient de restrâns, tânărul atribuie conţinut metafizic
tuturor sentimentelor şi chiar senzaţiilor mai puternice. Era şi mai firesc să fie aşa
într-o lume în care tarabele cu cărţi despre meditaţie şi descoperiri din Tibet sunt
mai numeroase decât tonomatele de apă gazoasă din oraşele sovietice. Unii găsesc
că e foarte "tare" să ai bască şi skateboard, alţii se laudă cu brichete. Însă acestea
reprezintă cazuri particulare, cel mult grupuri, dar nu pot fi generalizate. Aceste
ocupaţii rămân în zona minorului chiar şi în mintea tânărului. Ele nu stau în firea
noastră, adică ele au pătruns artificial în viaţa noastră, de aceea ne putem lipsi de
ele foarte uşor o dată cu vârsta. Dincolo de acestea însă există ceva de care nimeni
nu se poate lipsi, acel ceva este dragostea, care în mintea tânărului o reprezintă
ideea cuplului fericit. Orice obstacol în calea realizării acestui cuplu este vrednic
de dispreţ. Obstacolul cel mai mare însă este morala creştină şi părinţii. Tânărul



îndrăgostit se trezeşte dintr-odată atacat, pe de o parte,de Dumnezeu şi, pe de alta,
de proprii părinţi. El rămâne, ce dureros, fără origini.
Tradiţia  romano-catolică  a  rezolvat  genial  acest  conflict,  inventând  această
sărbătoare  a  Sfântului  Valentin.  Tânărul  nu  numai  că  este  încurajat  să  aibă  o
"prietenă", ci dobândeşte şi binecuvântarea Bisericii, adică a lui Dumnezeu, prin
care se împacă şi cu părinţii, şi cu istoria. El nu numai că îşi păstrează ceea ce a
avut, ci dobândeşte şi ceea ce nu avea. E un fel de a împăca oaia cu lupul.

O astfel de "împăcare" nu a existat niciodată în Biserica de Răsărit, ea nu există
nici  în  Evanghelie.  Singura  nuntă  descrisă  în  Noul  Testament,  nunta  din  Cana
Galileii, la care Hristos săvârşeşte prima din minunile Sale, preschimbarea apei în
vin,  are  un  deznodământ  foarte  curios  -  mirele,  Simon Canaanitul,  îşi  va  lăsa
mireasa şi va deveni unul din cei doisprezece Apostoli, ca să moară în cele din
urmă ca mucenic în oraşul Snanir, din Persia, răstignit în chipul lui Hristos.   

După divizarea de la 1054, Biserica Romană era firesc să aibă complexul unei false
instituţii,  care  avea  nevoie  să  se  convingă  pe  sine  şi  pe alţii  de corectitudinea
actului  dezbinării  la  care  a  recurs.  Deoarece  virtuţile  morale  sunt  mai  greu  de
cultivat, romano-catolicii îşi motivează şi până astăzi legitimitatea prin cantitatea
enoriaşilor. După ce au eşuat în încercarea de a impune Evanghelia cu forţa, prin
metodele  cele  mai  diverse,  începând de la răfuielile  inchizitoriale  şi  impunerea
mărturisirii anuale obligatorii şi până la speculaţiile psihologice în jurul apocalipsei
din vremea bântuielii  ciumei,  catolicii  cad în extrema unui  liberalism exagerat.
Această nouă politică a clerului romano- catolic cunoaşte apogeul în secolul XVII,
prin ceea ce au însemnat aşa-numiţii cazuişti laxişti. 

Istoricul şi sociologul francez, Jean Delumeau, care a consacrat mai multe lucrări
studiului  Evului  Mediu,  surprinde  această  perioadă  în  cartea  sa  Mărturisirea  şi
iertarea. Încă de pe atunci, confesorii romano-catolici au sesizat conflictul dintre
morala  apostolică  şi  cerinţele  vremii.  Rigoarea  creştină,  dacă  ar  fi  fost  să  o
respecţi,  ameninţa  să  lase  bisericile  goale.  Speculând  pe  ideea  dezvoltării  şi
modernităţii, laxiştii recurg la un cod de norme morale foarte stranii, care au stârnit
revolta contemporanilor, printre care şi Pascal. Discursurile patetice ale unor atare
"teologi"  sunt,  fără  îndoială,  caricaturale:  Cazurile  vremii  cer  autori  ai  vremii.
Remarcabil doctor va fi criticul acesta, dacă va putea rezolva prin Sfântul Augustin
toate nelămuririle ivite în materie de simonie, anomalii, interdicţii; şi dacă va putea
încheia toate contractele pe baza principiilor Sfinţilor Grigore din Nyssa sau din
Nazianz. În acelaşi spirit, Louis Abelly, episcop de Rodez pentru câtva timp, se
întreabă retoric: 



De pildă, în ce carte a Părinţilor am putea găsi un tratat al restituirilor  unde să fie
incluse sfaturi  pentru a descoperi  nedreptăţile secrete  care se comit  în procese,
fraudele şi înşelăciunile întâlnite în vânzări şi cumpărări, tertipurile în încheierea
contractelor, destinate să acopere cămătăria. La fel, în ce carte a Părinţilor vom
găsi  rezolvări ale dificultăţilor ce apar zi de zi în chestiuni  legate de profit,  de
simulări pentru autorizarea simoniilor şi de alte asemenea subiecte, care constituie
cea mai mare parte din ceea ce conţin cărţile cazuiştilor, a căror cunoaştere este
absolut necesară unui confesor.   
  
Se înţelege că astfel de sfaturi nu se conţin nici în Evanghelii şi nici în Epistolele
apostolice, ceea ce curmă mult din autoritatea Sfintei Scripturi, dacă urmăm logica
laxistă. Pascal ironiza acest fel straniu de a înţelege morala creştină: în chestiune
de morală,  noii  căzuişti  sunt  preferabili  vechilor  Părinţi,  măcar  că  au fost  mai
aproape  de  apostoli.  Dar  motivul  pentru  care  am  enumerat  aceste  picante
enormităţi  era  acela  de  a  ajunge  la  concepţiile  cazuiste  despre  sexualitate  şi
graniţele între păcatul de moarte şi păcatul venial pe care le stabilesc aceştia, iată
câteva din "canoanele" care i-au "menţinut" în biserică pe tinerii romano-catolici:
Este probabilă opinia potrivit căreia este doar păcat venial în îmbrăţişarea dată din
cauza  desfătării  trupeşti  şi  senzuale  care  se  naşte  din  sărut,  fără  primejdie  de
consimţământ ulterior şi de poluţie [ejaculare] - 1666.

Actul căsătoriei îndeplinit exclusiv pentru plăcere nu ar putea constitui câtuşi de
puţin o greşeală, nici măcar venială - 1679.

Este permisă provocarea avortului înainte ca fetusul să fie însufleţit pentru a evita
moartea sau dezonoarea unei tinere - 1679.

Poluţia  [masturbaţia]  nu  este  interzisă  de  dreptul  natural.  De  aceea,  dacă
Dumnezeu n-ar fi interzis-o, ea ar fi uneori bună; câteodată ar fi chiar obligatorie
cu riscul păcatului de moarte - 1679. 

Nimic  deosebit,  o  simplă  aşchie  din  trunchiul  uriaş  al  spiritualităţii  romano-
catolice. Dacă vom arunca o privire asupra trăirii mistice a unor sfinţi  romano-
catolici,  vom  înţelege  uşor  originea  unor  astfel  de  concepţii  lejere  despre
sexualitate.

Iată câteva mostre preţioase spicuite din arsenalul misticii romano-catolice: "Unele
stări spirituale la "sfinţii" romano- catolici sunt atât de sensibile, încât ne fac să ne
îndoim serios de curăţia lor. 



Iată un exemplu foarte caracteristic pentru Tereza de Avilla: "Adeseori Hristos îmi
spune: "De acum Eu sunt al tău şi tu a mea". Aceste mângâieri ale Dumnezeului
meu mă fac să mă ruşinez nespus. În ele simt şi  durere şi  desfătare, împreună.
Aceasta este o rană prea dulce (...). Eu am văzut un înger care ţinea în mână o
suliţă lungă de aur cu vârf de fier pe care ardea o mică limbă de foc. Acest înger,
din când în când, îmi înfigea suliţa în inimă şi în alte organe ale trupului meu. Iar
când o trăgea înapoi, atunci mi se părea că mi se scoate afară tot lăuntrul meu.
Durerea din cauza acestor răni a fost atât de puternică, încât eu gemeam, dar şi
desfătarea a fost atât de mare, încât nu puteam să-mi doresc să înceteze vreodată
această  stare.  Cu  cât  mai  adânc  intra  în  mine  suliţa,  cu  atât  mai  mult  creştea
durerea, dar şi desfătarea devenea mai puternică, mai dulce". 

În  delirul  Terezei  putem  observa  o  doză  substanţială  de  masochism  (o
autoflagelare,  dacă  nu  trupească,  cel  puţin  spirituală,  care  a  făcut  carieră  la
romano-catolici) - setea decoştientizată de moarte a fetei nesatisfăcute, "iată duhul
Mântuitorului Iisus. El s-a împrăştiat şi asupra Terezei, neprihănita Lui soţie. Căci
şi ea vrea să sufere ori să moară; iubirea ei nu îngăduie ca vreo cauză anume să-i
întârzie moartea, în afară de aceea care a amânat şi moartea Mântuitorului".  "Când
Tereza se roagă aşa: "Să sufăr ori să mor", e ca şi cum ar zice: "Vreau să fiu cu
Iisus Hristos, cu orice preţ. Dacă nu mi-a îngăduit încă să-L însoţesc în slava Sa,
măcar Îl voi urma în chinurile Sale, pentru că, neavând bucuria să-L contemplu
aşezat pe tron, să am măcar mângâierea de a-L îmbrăţişa răstignit pe cruce". 

Aici ar trebui să observăm orgoliul cu care femeia Tereza "se cere" să fie "soaţă"
(nu logodnică!) a lui Hristos. În cazul Terezei asistăm la un şantaj mistic - Tereza
parcă l-ar spune lui Hristos: "iubeşte-mă, dacă nu, mor!". Este ameninţarea fetei de
pe streaşina balconului.

O altă "sfântă", fericita Angela (anul morţii 1309), şi-a dorit şi ea să-L vadă pe
Mântuitorul trupeşte: "Am văzut pe Hristos aplecându-şi capul în mâinile mele. Şi
atunci El mi-a descoperit gâtul şi mâinile Sale. Iar gâtul Lui avea o frumuseţe de
nespus. Totuşi, El nu mi-a mai arătat nimic în afară de gâtul acesta, cel mai frumos
şi mai dulce". 

Deoarece  am  pătruns  în  spaţiul  de  unde  ne-a  parvenit  sărbătoarea  Sfântului
Valentin, voi insista cu încă un personaj, de data asta un "iconograf" celebru, aşa
cum ni-l prezintă Elie Faure, - călugărul Filippo Lippi, în faţa "icoanelor" cărora se
închină de secole credincioşii romano-catolici. "Când cunoşti povestea lui Filippo
Lippi, opera sa te uimeşte. Ai crede-o mai dependentă de tot ce merită să fie luat pe
dată de la viaţă. Era unul dintre acei bărbaţi surprinzători şi magnific de impulsivi



cărora epoca lor  le  ierta  totul,  pentru că,  privindu-i  cum trăiesc,  îşi  recunoştea
propriul ei instinct. Ei nu cunoşteau altă lege decât propria lor dorinţă. Benvenuto,
o sută de ani mai târziu, va ajunge de zece ori până în pragul crimei, iată gloria, dar
şi primejdia sufletului italian. El merge, fără şovăire, până la capătul lui însuşi, ca
şi cum nu ar cunoaşte nici o limită între crimă şi eroism. Anarhia sentimentală care
îi tulbura într-atât pe Masaccio sau pe Donatello îl îndemna pe Lippi să-şi trăiască
cu aprindere viaţa, sub toate aspectele ei, pe acest călugăr care rămânea călugăr
chiar şi după ce sedusese mai multe călugăriţe, şi care era obsedat cu adevărată
furie de iubire. Picta într-o stare de exaltare, între două aventuri pătimaşe, cu o
pastă  violent  modelată,  cu  accente  de  un  roşu  care  o  făcea  să  ţâşnească  din
întunecimea capelelor, povestea sfântă transpusă în societatea florentină, chinuită şi
zbuciumată de drama care o descompunea. În preajma festinurilor şi în mijlocul
serbărilor din palatele cu săli joase pardosite cu lespezi albe şi negre, se strecurau
ciudate femei blonde, prelungind timpurile mistice până în inima splendidei orgii,
care reînvia în acelaşi timp simţurile şi gândirea. Filippo Lippi marchează poate
clipa cea mai neliniştită pe care au trăit-o florentinii". 

Dar se pare că numărul călugăriţelor romano-catolice care practicau un "ascetism"
mai liberal nu se limita numai la cele pe care le sedusese Lippi. Episcopul Varnava,
într-un  studiu  dedicat  erotismului  în  artă,  citează  acest  pasaj  indecent  din
Mopassan,  pe care eu îl  reiau,  acoperindu-mă cu autoritatea fericitului  episcop.
"Fără  să  vrei  îţi  aminteşti  istoria  unei  aventuri  a  conprincepelui  saxon August,
relatată de Pelnitz.  Ultimul povesteşte cu venin că atunci  când conprincepele  a
părăsit-o pe seniora Mateiy şi a schimbat-o cu o călugăriţă din mănăstirea Murano,
el a fost nevoit să-şi supună dragostea sa unui întreg statut. Călugăriţa l-a obligat să
parcurgă în lung şi în lat ţara Fineţii, până l-a introdus în capitala Plăcerii". 

Exaltările  mistice  ale  "sfinţilor"  romano-catolici  sunt  foarte  bine  surprinse  în
tablourile Renaşterii  şi  Barocului.  Compoziţiile  alambicate,  cromatica încărcată,
toate pentru a reda un grad de emotivitate cât mai mare, în cele din urmă, nu sunt
decât  ilustraţii  fidele ale "meditaţiilor" romano- catolice.  Faptul  se vede şi  mai
grăitor în varianta sa barocă, în icoanele cu "Sfânta Inimă", unde Mântuitorul este
reprezentat cu o inimă mare, strâmtorată de o coroană de spini. "în aceste imagini
dulcege  ale  inimii  străpunse  există  un  fel  de  baroc  religios,  un  fel  de  poză
sentimentală, de neînţeles pentru popoarele cu o altă educaţie religioasă şi estetică. 

Improprie este şi această mistică a chinuielii (nu tragismului!), care se transformă
în masochism, atât  de caracteristică pentru catolicism şi  exprimată pronunţat  în
culturile liturgice ale "Sacre Coeur"; dar cel mai improprii,  desigur, sunt aceste



generoase  iertări  de  păcate  pentru  cunoscuta  sumă de  rugăciuni,  rostite  în  faţa
imaginii cu "SacreCoeur"... 
LaMargareta-Maria Alacoc (viziunile căreia au servit ca temei pentru cultul "Sacre
Coeur"),  mistica  inimii  e  extrem  de  primitivă:  aceasta  e  suferinţa  amoroasă
împreună  cu  dumnezeiescul  Mire,  un  masochism  erotic.  Mai  cu  seamă  se
evidenţiază  cântările  ei,  care  nu  sunt  altceva  decât  nişte  adevărate  sonete  de
dragoste şi care oferă un material clasic pentru o investigaţie psihanalitică". 

Călugărul catolic Pecerin, crescut pe scrierile lui Ioan Cură de Aur, în cei 25 de ani
petrecuţi în mănăstirile catolice, totuşi nu a putut deveni un adept sincer al Terezei
din Avila. "Evlavia catolică adeseori respiră cu o înflăcărată patimă pământească.
Tânăra fecioară se topeşte în faţa imaginii inimii strălucitoarea lui Iisus, înfăşurată
de spini şi pătrunsă de suliţă. Sfânta Tereza într-o viziune luminoasă vede un băiat
tânăr cu aripi: acesta cu o săgeată de aur îi străpunge inima... iată femeia în sensul
deplin al cuvântului! Şi aşa au trecut sute de ani în zadar: inima omului nu s-a
schimbat, ea este tulburată de aceleaşi patimi şi cheamă în ajutor aceeaşi zei, şi
acelaşi cupidon păgân în acelaşi costum şi cu aceleaşi săgeţi  se iveşte în chilia
călugăriţei carmelite clin secolul al XVI-lea". 

Mistica romano-catolică se învecinează în chip izbitor cu tantrismul păgân. Ea se
alimentează din mlaştina nesecată a iraţionalităţii noastre, care alcătuieşte fondul
comun  al  religiilor  păgâne.  Credem  că  lumina  care  umple  camera  călugăriţei
carmelite în timpul extazurilor ei, despre care Merejkovski spunea că "dacă le-ar
vedea o femeie iscusită în arta dragostei, s-ar întreba mirată unde-i bărbatul", şi
lumina  la  care  meditează  un  cuplu  budhist  în  timpul  împreunării,  este  una  şi
aceeaşi.  Aceasta este lumina de care marii asceţi ai Răsăritului Ortodox ne spun să
ne temem şi să nu o primim. Aceasta este lumina la care se referă Apostolul Pavel
când zice: Nu este de mirare, deoarece însuşi satana se preface în înger al luminii. 

Abandonarea  rigorii  dogmatice,  împotriva  căreia  se  revoltă  atât  de  uşor  omul
contemporan, duce în mod inevitabil la excese de felul celor de mai sus, duce în
mod fatal la sexualitate. Pentru că tot ceea ce nu este de la Dumnezeu în noi este
sexualitate. Aşa au fost, de exemplu, unele secte "creştine" din primele secole, cum
erau maniheii, despre care Eliade spune că ar fi practicat un tantrism înrudit cu cel
budhist. În zilele noastre o astfel de sectă "biblică" este "Copiii lui Dumnezeu",
una din mulţimea sectelor cu obsesii sexuale. Aceştia nu numai că practică orgiile,
ci chiar şi copiii şi părinţii umblă goi unii în faţa altora, fără ruşine. Teologia lor
concentrează foarte expresiv ceea ce geme în inima sărbătorii îndrăgostiţilor "Saint
Valentines": Pentru copiii lui Dumnezeu nu mai există păcat! Nu mai suntem sub



Lege, ci sub har, noi suntem deasupra păcatului, a celor ce îl iubesc pe Dumnezeu
şi pe care El îi iubeşte totul le este permis!
Să comparăm, de exemplu, un afiş publicitar al "copiilor lui Dumnezeu", pe care
ni-l descrie profesorul sectolog Alexandr Dvorkin, cu ceea ce se petrece la noi în
zilele  îndrăgostiţilor:  "în  anul  1992,  toate  metrourile  din  Petersburg  au  fost
încleiate cu afişele acestei secte. Afişele erau colorate, roz, pe ele era reprezentat
Dumnezeu  Tatăl  sau  Iisus  Hristos,  desfăcându-şi  braţele  pentru  a  îmbrăţişa  o
mulţime de inimioare - tineri şi tinere pe jumătate goi, cu mâinile întinse, mergând
în  întâmpinarea  iubirii  dumnezeieşti.  Iar  pe  spate,  cu  caractere  citeţe,  era  scris
textul şi adresa - căsuţa poştală din Polonia. Din această cauză mulţi credeau că
acestea  erau  nişte  afişe  catolice,  însă  aceasta  nu  era  decât  o  operă  tipică  a
departamentului  propagandist  al  sectei  "Familia" [sau "Copiii  lui  Dumnezeu, n.
m.].

Acest surplus de "dragoste" pe care îl simte omul necurăţat de patimi atunci când
se apropie de ideea de Dumnezeu nu este altceva decât o lucrare a libidoului lui. În
vâltoarea senzaţiilor puternice, amplificate de sentimentul stăpânirii şi al libertăţii
nelimitate, pe care îl are bărbatul asupra femeii pe care o posedă, omul pătrunde cu
voie sau fără de voie în spaţiul duhurilor care gem după putere. Un caz tipic de
astfel  de  contacte  cu  lumea  dedincolo  este  chiar  liderul  sectei  "Familia",
americanul David Brand Berg, care  primea mesaje de la un oarecare Abrahim. "E
interesantă  mărturia  lui  Berg  despre  faptul  cum a  intrat  el  în  contact  cu  acest
Abrahim. După o noapte furtunoasă, Berg se afla culcat între adormitele Marta şi
Maria, când dintr-odată, a început a vorbi în limbi. Berg a considerat că Abrahim se
roagă prin el "în Duh". După aceea, afirmă el, trei zile la rând nu a putut vorbi
englezeşte. În continuare, el scrie: "Eu m-am rugat atât de mult ca să primesc darul
vorbirii în limbi, dar el nu mi-a fost dăruit. Dar iată că, după ceea ce se obişnuieşte
a numi păcat, când eu, gol, mă tăvăleam între femei goale, peste mine s-a pogorât
Duhul Sfânt şi Domnul mi-a dăruit acest dar". 

Asistăm aici la un caz normal de demonizare, care este treapta următoare a ceea ce
Episcopul  Varnava numeşte  "iubirea mistică"  a  sfintelor  catolice,  iar  profesorul
moscovit, Leonid Osipov, "desfrâu mistic". Omul singur nu poate ajunge la aceste
concepţii oximoronice despre sfinţenie şi sexualitate. Dacă sexualitatea e un lucru
plăcut şi bun în sine, de ce mai ai nevoie să-l sprijini cu autoritatea unui Sfânt şi
chiar  a  Evangheliei?  Dacă  urăşti  fecioria,  de  ce  nu  găseşti  suficientă
substanţialitate  în  desfrâul  tău,  ci  recurgi  la  autoritatea  religiei  fecioriei  -
creştinismul? Observaţi că, tot mai des, patroni ai orgiilor de tot felul sunt aleşi nu
zei păgâni, ci anume Sfinţi creştini şi chiar însuşi Mântuitorul. 



Un tantrist român mi se lăuda că şi el e creştin, pentru că ei în timpul actului sexual
rostesc "Tatăl nostru..." şi meditează la Maica Domnului şi  la Ioan Botezătorul.
Acest nod gordian îl rezolvă numai sabia Sfinţilor Părinţi. Numai ingeniozitatea
demonilor putea să insufle oamenilor astfel de idei.

Cum să nu vinzi prezervative în numele Sf. Valentin, când directorul Centrului de
Teologie  şi  Educaţie  Creştină  de  pe  lângă  Colegiul  Sf.  Marcu şi  Sf.  Ioan  clin
Plymouth, Adrian Thatcher, poate să apere homosexualitatea cu citate din Biblie?
"Din punct de vedere teologic, ne convinge Adrian Thatcer, sexualitatea este un
mod ingenios prin care Dumnezeu ne cheamă să intrăm în comuniune cu alţii.
Sexualitatea noastră este o dovadă că suntem făcuţi după chipul lui Dumnezeu; noi
suntem  făcuţi  pentru  a  intra  în  relaţii  cu  cineva  şi  natura  lui  Dumnezeu  este
relaţie". “Creştinismul cere ca dragostea sexuală să întruchipeze iubirea care este
Dumnezeu,  reprezentând-o  şi  exprimând-o,  întrupând-o  în  fiecare  comunicare
sexuală care are loc între parteneri".    

În sfârşit, sexologul anglican, crede că homosexualitatea între parteneri creştini se
întemeiază pe pilde similare din viaţa Mântuitorului, asupra cărora, daţi-mi voie, să
nu insist.  Creştinii  din  epoca  actuală,  spune  el,  trebuie  să  depăşească  gândirea
patriarhală asupra păcatului, pe care a răspândit-o Apostolul Pavel, ca o moştenirea
tradiţiei iudaice.

Cu toate că şi eu, ca şi cazuiştii romano-catolici, n-aş vrea să am duşmani printre
tânăra generaţie, totuşi voi încerca să expun în câteva cuvinte morala biblică în
această privinţă. Nicăieri în Scriptură nu ni se vorbeşte de "îndrăgostiţi" în afara
căsătoriei. Această întâmplare firească dintre un tânăr şi o tânără peste tot în Biblie
se cataloghează drept desfrânare, adică păcat de moarte, pentru care evreii erau
omorâţi cu pietre. Orice relaţie cu o fată presupunea căsătoria. Ce-i drept, există în
cartea Facerii o poveste de dragoste în stil american: într-o zi, Dina, fata Liei, pe
care aceasta o născuse lui Iacov, a ieşit să vadă fetele ţării aceleia. Şi văzând-o
Sichem, feciorul  lui Hemor Heveul,  stăpânitorul  pământului  aceluia,  a luat-o şi
culcându-se cu ea, a necinstit-o. Apoi s-a lipit sufletul lui de Dina, fata lui Iacov,şi
i-a  căzut  dragă fata  şi  a  vorbit  pe placul  fetei.  Şi  a  zis  Sichem către  tatăl  său
Hemor: "Ia-mi pe fata aceasta de femeie!", deşi Iacov a auzit că fiul lui Hemor a
necinstit-o pe Dina, fata sa, dar, fiindcă feciorii lui erau cu vitele la câmp, a tăcut
până s-au întors ei. Iar Hemor, tatăl lui Sichem, a ieşit la Iacov, ca să vorbească cu
el. Feciorul lui Iacov însă, venind de la câmp şi aflând despre aceasta, se amărâră şi
se  mâniară  foarte  tare,  pentru  că  Sichem săvârşise  o  faptă  de  ocară  în  Israel,
culcându-se cu fata lui Iacov, ceea ce nu trebuia să se întâmple... Căsătoria însă nu
a avut loc. Fiii lui Iacov au răspuns cu vicleşug lui Sichem şi lui Hemor, tatăl lui:



"Nu putem să facem aceasta: să dăm pe sora noastră după un om netăiat împrejur,
că aceasta ar fi o ruşine pentru noi". Casa lui Hemor acceptă şi se taie împrejur,
pentru Dina. Iar a treia zi, când erau ei încă în dureri, fiii lui Iacov... şi-au luat
fiecare  sabia  şi  au  intrat  fără  teamă  în  cetate  şi  au  ucis  pe  toţi  cei  de  parte
bărbătească. Au trecut prin ascuţişul săbiei şi pe Hemor şi pe fiul lui Sichem şi au
luat  pe Dina din casa lui  Sichem şi  au plecat.  Apoi,  fiii  lui  Iacov se năpustiră
asupra celor morţi şi jefuiră cetatea în care fusese necinstită Dina, sora lor. Au luat
toate oile lor, toţi boii lor, toţi asinii lor, tot ce era în cetate şi tot ce era pe câmp;
toate bogăţiile lor, toţi copiii şi femeile le-au dus în robie... Atunci Iacov a zis către
Simon şi către Levi: "Mare tulburare mi-aţi adus, făcându-mă urât înaintea tuturor
locuitorilor ţării acesteia. Eu am oameni puţini la număr; se vor ridica asupra mea
şi mă vor ucide şi voi pieri şi eu şi casa mea". Iar ei au zis: "dar se putea, oare, ca ei
să se poarte cu sora noastră ca şi cu o femeie pierdută?"

Aşa a arătat o poveste de dragoste din timpurile noastre, dar petrecută în timpurile
patriarhului Iacov. Dacă cineva va spune că Noul Testament aduce o altă viziune
asupra  desfrâului,  recurgând  la  întâmplarea  evanghelică  cu  aruncatul  pietrei,
trebuie să-i  contrazicem. Ceea ce a adus nou Hristos nu este atitudinea faţă de
păcat, ci numai faţă de omul care a săvârşit păcatul. Hristos îi opreşte pe evrei să
arunce piatra nu pentru că păcatul curviei şi-a pierdut din gravitate, ci pentru că
evreii erau ucigaşi. Nu pentru că erau mari râvnitori ai curăţeniei se grăbeau aceştia
să omoare, ci pentru că în acest fel îşi satisfăceau ei patima mâniei care era în ei.
Hristos ca si cum ar fi zis: Scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi pe urmă vei
vedea să scoţi paiul din ochiul aproapelui. Hristos ne descoperă că desfrâul,  pe
lângă că este un păcat atât de mare, este şi boala noastră comună, cu care trebuie să
luptăm  cu  blândeţe  şi  răbdare,  dar  nu  grăbindu-ne  să  aruncăm  cu  piatra.  Şi
păcătoşii, ne vesteşte Hristos, pot să ajungă sfinţi, nu-i omorâţi înainte de vreme.

Nu numai că nu era îngăduită relaţia liberă cu o femeie, ci până şi revenirea la
femeia de care te-ai despărţit era oprită. De aceea, orice aventură tinerească era
extrem de periculoasă,  căci,  pe de o parte,  asta îl  obliga să se căsătorească cu
tânăra respectivă (De va amăgi cineva o fată nelogodită şi se va culca cu ea, să o
înzestreze şi să o ia de soţie 22 16), iar pe de altă parte, Legea nu-i dădea voie să se
mai despartă de ea, decât numai dacă îi oferea carte de despărţenie. "Era o lege
veche - scrie Ioan Gură de Aur  - care nu oprea pe bărbatul care-şi ura femeia să o
alunge pentru orice pricină şi să ia alta în locul ei... Dacă legea ar fi silit pe bărbat
să ţină în casă pe femeia pe care o urăşte, bărbatul ar fi ucis-o. Aşa de cruzi erau
iudeii! Cum aveau să-şi cruţe femeile lor, când nu-şi cruţau proprii lor copii, când
omorau pe profeţi, când vărsau sângele ca apa? De aceea Legea a îngăduit un păcat
mai mic, dar a stârpit unul mai mare". Cartea de despărţenie îi oprea pe evrei de la



dărâmarea familiilor şi de la desfrâul care s-ar fi produs din cauză că bărbaţii şi-ar
fi schimbat la nesfârşit femeile între ei. Dar această lege a fost dată iudeilor, după
cum spune însuşi Hristos, din pricina învârtoşeniei inimii lor. 

Dimpotrivă,  o  dată  cu  revărsarea  harului  prin  Iisus  Hristos,  Noul  Testament
înăspreşte  criteriile  cu  privire  la  păcatul  curviei:  Aţi  auzit  că  s-a  zis  celor  de
demult: Să nu prea curveşti; Eu, însă, vă zic vouă că oricine se uită la o femeie spre
a o pofti a şi prea curvit cu ea în inima sa. 

Sexualitatea poate fi prezentă în formele ei cele mai subtile până şi la asceţi, fără
ca ei să o sesizeze. "Dracul curviei, ne spune avva Dorothei, acţionează asupra
sufletului omenesc uneori brutal, iar alteori în funcţie de structura omului. Când
diavolul vede că cineva nu vrea să păcătuiască, - el nu e atât de neiscusit în a face
răul  încât  să  înceapă  a-i  insufla  vreun  păcat  evident,  el  nu-i  spune:  du-te  şi
curveşte...  pentru că ştie că noi nu vrem asta, iar el nu consideră necesar să ne
insufle ceea ce noi nu voim, ci descoperă în noi însăşi pofta... şi prin aceasta, sub
chipul binelui ne face rău".

Asprimea  Noului  Testament  e  atât  de  mare,  încât  şi  cei  mai  mari  pustnici  se
considerau desfrânaţi din cauza gândurilor: A venit odată un frate la avva Pimen şi
i-a zis: ce voi face, părinte, că sunt supărat de curviel Şi iată m-am dus la avva
Iviston şi mi-a zis: nu trebuie să o laşi să zăbovească în tine. I-a zis lui avva Pimen:
faptele lui Avva Iviston sunt sus, împreună cu îngerii şi nu ştie că eu şi tu suntem în
curvie. Însă despre aceste înălţimi nu se poate discuta cu necălugării, care se cred
eliberaţi de patimi din cauză că nu şi le văd.

De aceea, tocmai în Noul Testament, prieteniile între persoane de sex opus în afara
căsătoriei  sunt  prea  puţin  indicate.  Asta  nu  pentru  că  Hristos  ne-a  interzis
comunicarea, ci tocmai pentru că orice comunicare de acest fel se reduce la un
singur  lucru,  căci  toţi  suntem  neam viclean  şi  desfrânat,  după  cum ne  ceartă
Hristos. Dar, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, "este un alt fel de a te uita la o
femeie, aşa cum se uită cei cu inima curată. De aceea Hristos n-a oprit uitatul, ci
uitatul cu poftă". Dacă cineva se consideră ajuns la această măsură, chiar şi după
pildele din Pateric citate mai sus, acela să sărbătorească sărbătoarea îndrăgostiţilor,
aici pe pământ şi sus în cer.

Noul Testament este vremea feciorelnicilor, începând de la vestitorul  lui  -  Ioan
Botezătorul - şi până la apostoli, care au îmbrăţişat fecioria. Feciorelnică este până
şi naşterea lui Hristos din Maria. Noul Adam - Hristos - se naşte din Noua Evă -
Maica Domnului - precum vechea Evă se născuse din Vechiul Adam, fără patimă.



Aşa cum Eva se născuse din Adam fără mamă pământească, din Dumnezeu, aşa şi
Noul Adam se naşte din noua Evă fără tată pământesc, prin Dumnezeu. Mai mult
decât atât, fiecare din noi, cei născuţi în păcat, e chemat să se nască din nou cu
naştere feciorelnică, din Dumnezeu, în Taina Sfântului Botez - naşterea cea de sus. 

Sfântul  Maxim,  mărturisitorul  e  de  părere  că  însuşi  Adam  a  fost  creat  de
Dumnezeu după chipul Său, fără voia lui Adam, cu scopul de a se naşte mai târziu
cu voia lui din Dumnezeu prin Duhul Sfânt în Taina Botezului. Dumnezeu voieşte
ca omul să conlucreze liber, cu puterea pe care o are în sine, la naşterea sa.

Şi tocmai pentru că noi am avut fericirea (sau nefericirea, pentru mulţi) de a ne
naşte în zodia lui Hristos, nu mai putem să mergem la templul Afrodietei având în
piept  insigna cu Sf.  Valentin.  Vremea Luperkaliilor  a  trecut,  fecioarele  care  îşi
pierdeau fecioria pe malul Tibrului în vremea Imperiului Roman nu trebuie să şi-o
piardă astăzi în numele Sf. Valentin cu aceeaşi seninătate. Nu trebuie să primim
aceste  şoapte  demonice,  dacă  avem măcar  o  mică  simpatie  pentru  acest  Sfânt
Valentin, iar dacă ne place mai mult să rămânem în desfrâu, atunci să-l urâm pe
acest  Sfânt  Valentin,  să-l  urâm cu adevărat,  după cum şi  el  a  urât  desfrânarea
noastră!

Tânărul are cel puţin două motive de a se alătura acestei sărbători: fie că e împins
de pofta trupului, ceea ce e firesc, fie de acea plăcere a lui Nietzsche de a rescrie
religia creştină, ceea ce e demonic. Nietzsche, care se credea atât de puternic, a
ajuns să fie strivit de demonul său. Faptul că boala lui Nietzsche şi toate ideile lui
au fost insuflate de duhurile întunecate o arată ultima sa scrisoare, în care bolnavul
semnează  cu  numele  împotriva  căruia  a  luptat  toată  viaţa,  nu  fără  o  influenţă
străină  voii  sale:  "Crucificatul".  Cert  este  că  şi  cei  care  sărbătoresc  această
sărbătoare sunt posedaţi de demoni nu numai pentru că reclamează desfrâul, ci mai
ales pentru că se acoperă cu numele unui mucenic al lui Hristos, aşa ceva poate să
facă numai demonii, Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi. 

Să nu ne gândim că dacă vom fi mulţi, ÎI vom constrânge pe Dumnezeu să schimbe
legile moralei divine, după cum se obţin azi legi în urma mitingurilor din pieţe.
Aceste teologhiseli prea libere în jurul Sfinţilor şi a credinţei creştine sunt extrem
de  grave  şi  credem că  la  ele  s-a  referit  Dumnezeu,  în  relatarea  lui  Asaf:  Iar
păcătosului  i-a  zis  Dumnezeu:  “Pentru  ce  tu  istoriseşti  dreptăţile  Mele  şi  iei
legământul  Meu în  gura  ta?  Tu ai  urât  învăţătura  şi  ai  lepădat  cuvintele  Mele
înapoia  ta.  De vedeai  furul,  alergai  cu  el  şi  cu  cel  desfrânat  partea  ta  puneai.
Acestea  ai  făcut  şi  am  tăcut,  ai  cugetat  fărădelegea,  că  voi  fi  asemenea  ţie;
mustrate-voi şi voi pune înaintea feţei tale păcatele tale".



Dacă iubeşti pe cineva cu adevărat şi vrei să-ţi uneşti viaţa cu el, du-te şi spune-i şi
căsătoriţi-vă. Dar cum poţi să vinzi declaraţii de dragoste într-o emisiune televizată
pentru un tricou sau o bască nenorocită? Atâta costă cuvintele tale? Fata pe care o
iubeşti nu-ţi este de ajuns premiu şi spectator al dragostei tale sau crezi că te va
iubi mai mult dacă va vedea că ceea ce îi spui numai ei în taină vei putea spune şi
unei pizza? Nu este o mai mare umilinţă decât a-ţi vedea iubitul sau iubita spunând
şi altcuiva cuvintele pe care credeai că ţi le spune numai ţie. Sau nu înţelegi că
dacă o poate spune la microfon, o poate spune şi altcuiva, când nu eşti tu de faţă?
Dar cât de umile sunt acele perechi de "adulţi" care se expun pentru aplauze. Cum
poţi  să  fii  femeie la  40 de ani  încă necăsătorită?  Asta  înseamnă sau că ai  fost
dezmăţată, sau sfântă. Şi în primul şi în al doilea caz mai bine este să nu mai spui
la nimeni. Iar dacă ai fost căsătorită, nu ţi-e ruşine de soţul şi de copiii tăi care
poate te văd? Unde v-aţi îndrăgostit voi aşa de tare la această vârstă? Amândoi
plini de rănile trecutului, de puroiul dezamăgirilor care dor. Aveţi nevoie ca alţii să
vă convingă că vă stă bine împreună şi vă potriviţi, pentru că voi nu vă puteţi rupe
din inimă imaginea primei iubiri pe care nu mai aveţi putere să o întoarceţi înapoi. 

Un bilet pentru doi la discotecă pe care îl veţi câştiga în schimbul ruşinii trăite mă
îndoiesc că ar putea lecui rănile voastre.

Toată  această  ceaţă  de  cuvinte  încearcă  să  acopere  adevărul  despre  durerea
singurătăţii.  Cine  nu  ştie  că  declaraţiile  de  dragoste  sunt  mult  mai  rare  decât
certurile? Ele sunt atât de rare, încât încap toate într-o emisiune. Dacă ne-ar ajunge
putere ca să ne scuturăm capetele de ameţeala reclamelor şi am feri puţin această
perdea artificială, ca să privim ce se petrece dincolo de declaraţiile de dragoste, am
vedea faţa crudă a realităţii. În SUA, 53% de femei sunt singure, 20% nu au fost
căsătorite niciodată şi 33% sunt divorţate sau văduve. Un raport elaborat de Alianţa
Evanghelică din Marea Britanie arată că 44% din bărbaţii sub 30 de ani, enoriaşi ai
Bisericii Evanghelice (care nu acceptă călugăria! n. m.), sunt singuri. 

Crimele  de  familie  sau  între  amanţi  sunt  extrem  de  frecvente.  În  timp  ce  la
televizor  se  pocnesc  baloane  şi  se  aplaudă  cea  mai  ingenioasă  declaraţie  de
dragoste, poliţia semnează cronici de felul: "24.07.2000, satul Mândreşti, judeţul
Bălţi. În casa sa, cetăţeanul R., anul naşterii 1957, fiind beat, i-a cauzat o rană de
cuţit în regiunea inimii soţiei sale, decesul a survenit instantaneu. În 13.07.2000,
comuna Suruceni. La miezul nopţii, cetăţeanul P., anul naşterii 1956, a lovit-o cu
un topor în cap pe fosta sa soţie,  provocându-i o rană mortală. În 02. 04.2000,
Chişinău, str. Vasile Lupu în  urma unui scandal iscat între soţii G., femeia şi-a
lovit  soţul  cu un ciocan în  cap,  traumatizându-l  mortal.  Peste  două zile  a  scos
cadavrul din casă şi i-a dat foc. În La 22.06.2000, satul Gâlăseni, judeţul Bălţi.



Cetăţeana  S.,  a.  n.  1952,  cu  un  topor  i-a  cauzat  răni  în  regiunea  capului
concubinului său B, a.n. 1959, care, ulterior, a şi decedat". 

Numai în anul trecut, în Republica Moldova, aproape 30% dintre femeile asasinate
au fost omorâte de către soţi, ex-soţi şi amanţi. Doar 3% dintre bărbaţii asasinaţi au
fost omorâţi de către soţii, foste soţii sau amante. Soţii, foştii soţi, amanţii şi foştii
amanţi au săvârşit mai mult de 26% dintre toate violurile şi agresiunile sexuale. În
45% din cazuri, fetele mai în vârstă de 12 ani atacate de un grup de bărbaţi au
recunoscut printre aceştia persoane cunoscute. Numărul cazurilor când femeile au
fost atacate de către parteneri intimi a fost de 3 ori mai mare între soţii ce trăiau
separat în comparaţie cu cei divorţaţi şi aproximativ de 25 de ori mai mare decât
cei căsătoriţi. Femeile de toate rasele au suportat într-o măsură egală atacuri din
partea partenerilor intimi. Femeile maltratate căpătau leziuni corporale grave, fiind
atacate de către cunoscuţi mai des decât atunci când erau atacate de către străini.
Bureau  of  Justice  Statistics  Crime  Victimization  Survey  (Revista  victimelor
criminalităţii.  Biroul  statistic  al  Ministerului  de  Justiţie  al  SUA),  august  1995,
informează că o pătrime din femeile din SUA, mai mult de 12 milioane, suportă
agresiuni din partea foştilor sau actualilor parteneri măcar o dată în viaţă. 

Această stare de lucruri a dat naştere unei noi ramuri în criminologie, către finele
anilor  70  ai  secolului  XX,  "criminologia  familială".  Specialiştii  în  domeniu
apreciază că omuciderea în cadrul  violenţelor  intrafamiliale  constituie circa 20-
40% din totalul acestora şi 50% din numărul crimelor de acest gen.

Violenţa casnică,  susţine Lidia  Pogrebnaia,  se  manifestă  prin aplicarea forţei  şi
ameninţare cu scopul de a controla un om. Violenţa fizică, sexuală, emoţională şi
economică, precum şi ameninţările prezintă diverse forme ale violenţei familiale.
Scopul  persoanei  ce  practică  atare  "activităţi"  este  să-şi  păstreze  sau  să-şi
consolideze  autoritatea  şi  controlul  în  relaţiile  de  familie.  "De  remarcat  că  în
ultimii ani omuciderile se caracterizează printr-o ferocitate deosebită. Cadavrele cu
multiple  leziuni  foarte  grave,  torturate,  ciopârţite,  arse,  dezmembrate,  vădesc  o
cruzime, delicat vorbind, bestială". 

Şi asta este doar o secvenţă, poate cea mai neînsemnată, din spectacolul care se dă
după  culisele  declaraţiilor  de  dragoste.  Aici  ar  trebui  să  anexăm  statistica
avorturilor, a sinuciderilor. Dar cine poate să facă o statistică a nopţilor nedormite,
a crizelor de gelozie, statistica primelor fumuri de ţigară pe care le trage o fată
după ce o părăseşte iubitul? Cine face o statistică a lacrimilor pe care le varsă
femeile după ce le posedă soţul beat? Cine face o statistică a simpatiilor femeilor
trecute de treizeci  de ani,  care nu-şi  mai iubesc bărbaţii? Inima omului  nu e o



jucărică pe care poţi să o înfrumuseţezi cu o fundiţă roşie, ea e ceva mai mult. Iar
dragostea nu încape într-o caricatură cu căţeluş de pe o felicitare americănească.
Dragostea nu se măsoară.

Toată această mascaradă e înfiorător de tristă.  Tânăr fiind, cum poţi să îmbraci
această mască de bufon şi să uiţi înălţimile de unde ai coborât, ca să spui câteva
replici pe această scenă a deşertăciunii în schimbul unor ochelari de soare? Cine e
rău? Sfântul Valentin? Nu. Dragostea? Sigur că nu. Rea e numai atitudinea. Toată
drama vieţii noastre are la bază aceste jocuri necugetate ale tinerilor cu trupurile şi
sufletele lor. Tocmai pentru că dragostea trebuie trăită, nu trebuie să o consumaţi
degrabă, tocmai pentru că e frumoasă, nu trebuie pusă spre vânzare, tocmai pentru
că  e  atât  de  rară,  nu  trebuie  neglijată  când se  iveşte.  Cum poate  ceva  atât  de
frumos, atât de înălţător, atât de rar şi atât de scump ca dragostea să-ţi iasă în cale
chiar în acele zile neghioabe cu baloane şi discuţii fără haz? Nu credeţi chiar pe
oricine face astfel de declaraţii, dacă vreţi să le auziţi măcar o dată în viaţă spuse
cu sinceritate.

Nu construiţi palatul prieteniei voastre din cărămizile multe şi strălucitoare, care se
dau pe gratis, ale poftei, ci căutaţi pietrele tari ale iubirii adevărate. Căci pofta, care
este tot timpul în mişcare, s-ar putea să vă lase singuri şi să plece, iar dragostea...,
dragostea niciodată nu cade. Toate-mi suni îngăduite, dar nu toate de folos. Toate
îmi  sunt  îngăduite,  dar  nu  mă  voi  lăsa  biruit  de  ceva.  Morala  creştină  nu  ne
interzice să ne îndrăgostim, ci numai ne recomandă să nu ne ucidem între noi. 

Câţi ulceroşi nu mănâncă murăturile care le plac, ca să nu-şi producă dureri? Câţi
nu beau bere şi nu se duc în baruri, chiar nu mănâncă carne, pentru că adună bani
pentru maşină sau televizor? Ce să  mai  spunem de afaceriştii  care  muncesc în
străinătatea şi nu-şi văd familia cu anii pentru nişte bani nenorociţi? De ce dar ne
miră că unii oameni folosesc cu măsură plăcerile acestei vieţi, ca să nu ajungă la
catastrofele în care au pierit semenii lor?

Trupul nu este pentru desfrânate, ci pentru Domnul şi Domnul este pentru trup. Cei
care încalcă această lege de neschimbat se supun riscurilor descrise mai sus, ei nu
vor scăpa  niciodată de tirania propriilor patimi şi de tirania demonilor. Ei nu vor
ajunge niciodată la dragoste.

S-ar părea că e o contradicţie în doctrina creştină: pe de o parte, Dumnezeu ne-a
făcut  atât de frumoşi şi  a  lăsat  atracţia aceasta atât  de puternică între bărbat şi
femeie, iar pe de altă parte, ne recomandă fecioria. Ce-i asta, un fel de sadism
divin? Da, pofta a sădit-o Dumnezeu şi dacă vreţi,  pofta a ţinut omenirea până



acum. Nu, nu numai pentru că prin ea se nasc oameni noi, ci pentru că, dacă nu ar
fi fost pofta, bărbaţii şi-ar fi omorât pur şi simplu femeile, iar femeile ar fi fugit de
ei. E atât de puţină dragoste între femei şi bărbaţi, încât numai pofta îi poate ţine
împreună. Câte perechi au fost gata să se despartă pentru totdeauna, dar pofta i-a
întors înapoi. Dumnezeu ştia asta.

Există două atracţii diferite, una iraţională, cea a poftei, care nu poate să lipsească,
şi cea a dragostei, la care se ajunge prin virtute. Mai înainte de a alerga la PRO TV
ca să-ţi ridici talonaşul de câştigător, întreabă-te dacă ai priceput care e diferenţa
între ele. Dacă nu vezi nici o diferenţă, aleargă mai departe.

Acum,  o  lume  întreagă  sărbătoreşte  biruinţa  poftei  asupra  dragostei.  Chipul
omenesc se retrage timid de pe arena lumii şi în locul lui apare Animalul. Aceasta
se simte în toată arta modernă, aceasta vedem în tablourile baroc, cu femei care ne
arată  spatele  în  locul  feţei.  Aceasta  vedem  în  filmele  cu  măşti  de  animale
umanizate, gen Star Trek. Aceasta se remarcă la femeile tinere care nu se mai văd
din cauza picioarelor şi a sânilor şi a tinerilor din care au rămas numai gecile şi
pantalonii. A dispărut din viaţa noastră chipul pur şi simplu, faţa celui iubit. 



Donjuani şi Ciocioline

Unul  din  evenimentele  obişnuite  ale  timpurilor  noastre  a  fost  alegerea  porno-
starului  Ciociolina  în  Parlamentul  Italiei.  Aceasta  denotă  starea  în  care  se  află
societatea noastră,  nu pentru că ar  fi  vorba de o noutate  în  istoria  omenirii,  ci
pentru că idealurile ruşinoase de cândva, depăşite pentru o vreme de bunul simţ
creştin, se întorc acum în societate în forma lor cea mai vulgară.

Istoria a arătat că predicile de amvon adresate acestor fete sunt greu auzite. Unul
din prietenii mei, care făcea misiune la un orfelinat, îmi povesteşte odată despre
performanţele sale: "îţi imaginezi, zice el, noi le predicăm că păcatul nu-i bun, dar
educatoarele mi-au zis că au tras cu urechea la ceea ce discută fetele de 12-13 ani
în camerele lor, toate vor să ajungă dame de trotuar în Occident!"

Eu m-aş fi mirat dacă aceste fete ar fi discutat despre "Plângerile" Sfântului Efrem
Sirul sau ar fi enumerat cele 12 sărbători împărăteşti de peste an. Cei care predică
nu trebuie să uite că, după plecarea lor, aceste fete rămân în compania neîntreruptă
a altor "predicatori", adică a televizoarelor şi casetofoanelor, care par să fie mai
iscusiţi decât noi în ceea ce vor să spună.
Vreau să le invit pe aceste fetişcane să se vadă cu ochii pe care îi vor avea peste
vreo 10 ani. Să zicem că ţi-ai cumpărat tricou cu NO şi YES şi ţi-ai pierdut fecioria
la 14 ani. Să zicem că te-ai uitat mult în oglindă şi ai învăţat să ridici sprânceana ca
Cindy Crawford. Să zicem că, atunci când treci pe stradă, mulţi îşi întorc capul să
te vadă. Totuşi, nu uita că nu toţi cei care te văd se gândesc la acelaşi lucru.

Nu poţi fi atât de tânără şi să nu pari prostuţă. Să ştii că, de la o vârstă încolo, sunt
oameni care ar putea să-ţi reproducă cuvintele pe care ţi le spune. În vremurile
noastre nu este mare lucru să fii Rasputin, mă uit cu ce eşti încălţată şi-ţi spun ce
fel de muzică asculţi, care îţi este culoarea preferată, ce fel de bărbaţi îţi plac şi
dacă vrei, îţi spun şi alte lucruri. Şi asta pentru că ai îmbrăcat uniforma MTV-urilor
şi  a revistelor cu teste de personalitate şi  zodiace.  Tu eşti  un produs al acestor
reviste, voma unor psihologi distraţi, care au făcut din tine o carte deschisă pentru
oricine vrea să te stăpânească.

Eu am să-ţi dau un alt test de personalitate, care poate
să-ti fie de folos:
1. Când îţi laşi genunchii afară ca să ţi-i vadă bărbaţii, nu uita că oricare dintre ei a
văzut o mulţime de genunchi mai frumoşi decât ai tăi.
2. Când vezi un bărbat care se uită la tine, să ştii că îţi caută defectele. Bărbaţii ştiu
că  nu se  vor  culca  cu  tine,  căci  ar  fi  imposibil  să  te  culci  cu  sutele  de  femei



frumoase care cochetează. Însă pofta care se aprinde în ei, pentru a nu le aduce
suferinţă,  trebuie  curmată  într-un  fel,  "că  nu  gustăm atâta  plăcere  de  pe  urma
uitatului cu poftă la o femeie, câtă suferinţă avem de pe urma creşterii poftei".  De
aceea,  fii  sigură, atunci  când te analizează,  îţi  caută ceva dezgustător, fie că ai
umerii laţi, fie că ai gleznele groase, fie că eşti prost epilată, fie că te îmbraci fără
gust. 

Unul  din  poeţii  postmodernişti  mi-a  zis  secretul  lui  cum biruie  el  în  astfel  de
cazuri,  zice:  "Când vezi  o femeie frumoasă şi  te  tulbură,  adu-ţi  aminte  că este
cineva care s-a săturat de ea».

Eu n-aş vrea să  par  nici  ironic şi  nici  extravagant.  Eu port  această  discuţie  cu
oameni pe care îi cunosc, fără să le imput vreo vină, pentru că am o mulţime de
prieteni printre ei, pentru că îi văd pe stradă, în troleu şi oriunde. Noi nu - putem
face abstracţie  unii  de alţii.  Pentru că  sunt  un om iubitor  de libertate  şi  ţin  la
libertatea celuilalt  şi  pentru că  ştiu  că nu este  om căruia  să-i  placă  să  trăiască
penibilul, îndrăznesc să port acest dialog, nu pentru a interzice, ci pentru a oferi o
posibilă interpretare a libertăţii.
Să zicem că nu-i nici un Dumnezeu şi nici un fel de iad şi Rai, nu este nici păcatul,
în genere, nu este rău şi bine. Dar toţi trebuie să recunoaştem că este suferinţă şi
plăcere şi  că  relaţia  dintre  ele,  de cele  mai  multe  ori,  ne  scapă.  De multe  ori,
urmărind  plăcerea, obţinem suferinţă sau când nu ne aşteptăm, simţim în suflet o
uşurare inexplicabilă, ca o odihnă. Toţi oamenii caută plăcerea, până şi masochiştii
aleg suferinţa, tocmai pentru aceea că ea le provoacă plăcere. Nimănui însă nu-i
place suferinţa, singurătatea şi boala. Şi atunci, zicem şi noi ca şi Budha: "Da, viaţa
este  suferinţă.  Da,  pentru  orice  suferinţă  este  o  cauză  şi  această  cauză  trebuie
găsită".

Tinerii  se  gândesc  că  dacă  desfrânează  sau  se  droghează  şi  sparg  carapacea
stânjenitoare a moralei  ajung la libertate. Filosofia lui Jim Morisson,  care sună
chiar aşa: "Dacă până şi câinii se iubesc când voiesc şi unde voiesc, de ce n-ar fi şi
oamenii la fel", nu este o soluţie. Atunci când îmbrăţişăm o concepţie existenţială,
e bine mai întâi să-i vedem rezultatele chiar pe patronul ei. Filozofii similare, care
făgăduiesc  eliberarea,  găsim  la  Nietzche,  Morisson,  Kurt  Cobain,  dar  toţi  au
sfârşit-o foarte prost, fie că au înnebunit, fie că s-au sinucis. Dacă cineva crede că a
te sinucide e mare lucru sau că a înnebuni e interesant, se înşală. 

Eu însumi am fost unul din adolescenţii teribili, "artişti" de liceu, care îşi închipuie
că a fi  nebun e ceva extraordinar, după ce au citit  Arthur Rimbauld sau Eugen
lonescu, dar am încetat să mai cred astfel după ce am fost internat la Socola pe



când aveam 18 ani. Una este să priveşti "Zbor deasupra unui cuib de cuci" şi alta
este să îmbraci pijamalele acelea vărgate. Numai un om care nu a fost niciodată în
comă poate crede că sinuciderea te eliberează şi numai un tinerel care nu a fost
închis niciodată într-o casă de nebuni şi tratat fără voia lui poate spune că nebunia
e interesantă. Libertatea trebuie să te ferească în primul rând de nebunie şi boală. A
fi liber înseamnă a nu putea fi şantajat cu nimic.

Oamenii suferă pentru că nu sunt liberi. Fiecare îşi închipuie că pentru a fi liber are
nevoie  de  ceva,  Salvador  Dali  zicea  că  pentru  a  fi  liber  e  nevoie  să  fii  puţin
multimilionar. În fine, fiecare crede că ştie de ce are nevoie pentru a fi liber.

Dar ce înseamnă a fi  liber? Cred că fiecare e de acord că nu poţi fi  liber dacă
depinzi de un om. Dacă depinzi de doi oameni, eşti de două ori mai neliber. Iar
dacă depinzi de anumite împrejurări, eşti şi mai puţin liber decât dacă ai depinde de
toţi oamenii luaţi la un loc. Însă şi mai neliber vei fi dacă motivul dependenţei tale
se află în tine însuţi, ca un cancer care creşte tot timpul.

Cunosc o femeie cu o boală de ochi care m-a impresionat.  Acesteia i  se usucă
pupilele şi din cauza asta trebuie să-şi pună nişte picături speciale, foarte scumpe,
altfel orbeşte pur şi simplu. Pe mine m-a cutremurat gândul cât de mult depinde
această femeie de acele picături. 

Cred că pe oricine ideea de dependenţă îl îngrozeşte. Am văzut filme sau cel puţin
am auzit de spasmele pe care le are un narcoman dacă nu îşi ia doza. Am văzut
beţivi în criză. Nu ne plac, nu vrem să fim ca ei. Dar trebuie să ştim că şi beţia şi
drogurile sunt numai forme de a scăpa de suferinţa singurătăţii. O altă formă, mai
puţin condamnată, tocmai pentru că e cea mai răspândită, este desfrânarea.

Medicii tratează de alcoolism şi narcomanie, însă nimeni nu te vindecă de boala
desfrâului,  dimpotrivă,  ţi  se  oferă  afrodisiace.  Da,  desfrânarea  are  toate
caracteristicile unei boli: provoacă durere, poate fi mortală, te izolează de societate
şi  îţi  distruge  viaţa.  O  femeie  desfrânată  îşi  provoacă  răni  organice  în  timpul
avortului, iar dacă foloseşte contraceptive, îşi dereglează activitatea hormonală, îşi
deformează trupul şi se îmbolnăveşte. 

O elevă de liceu, dacă o apucă pe această cale, devine insuportabilă pentru părinţi
şi părinţii pentru ea, nu mai este capabilă să înveţe şi este un ghem de nemulţumire,
adică  suferă  ca  orice  bolnav,  ea  nu  mai  este  aptă  de  comunicare,  singura  ei
comunicare devine cea sexuală cu partenerul său. Dar cine vrea să se convingă că



aceasta  este  o  boală,  să  ia  obiectul  desfrânării  şi  va  vedea  că  spasmele
narcomanului şi umilinţa alcoolicului sunt nimic pe lângă criza desfrânatului.

Oamenii au ajuns să fie nişte prelungiri  ale poftei.  Lumea este un sanatoriu de
bolnavi care se folosesc unii pe alţii ca medicament pentru boala lor. De aceea ei
au  nevoie  unii  de  alţii.  Ei  sunt  nedespărţiţi,  legaţi  între  ei  ca  nişte  ocnaşi  cu
lanţurile poftei. Dar ceea ce este mai cutremurător este că nu pofta reiese din noi, ci
noi reieşim din ea. Industria de unelte de satisfacere a plăcerii, de păpuşi gonflabile
şi  vibratoare  ne  descoperă  tirania  poftei  în  sine.  Pofta  şi-a  căpătat  un  statut
independent,  dominându-ne  din  naţionalitatea  sa  devoratoare.  În  epoca  sex-
shopurilor, noi asistăm la personificarea poftei, dincolo de orice idee de cuplu sau
lege a perpetuării. Când tânărul, din cauza filmelor şi a afişelor cu care trăieşte, îşi
începe viaţa în doi după o perioadă lungă de onanism, celălalt devine pentru el un
substitut  al  masturbării.  De aceea generaţia Coca-Cola îşi  schimbă atât  de uşor
partenerii,  pentru  că  ei  nu  mai  pot  resimţi  sentimentul  de  cuplu  şi,  practic,  se
masturbează între ei. Aici nu mai poate fi nici un fel de adâncime, dispare până şi
gelozia. Nu în zadar o păpuşă gonflabilă costă de la 100 de dolari în sus, pe când o
basarabeancă frumoasă costă în Chişinău 5 dolari, dar şi mai uşor o iei pe degeaba.
Dar să zicem că pentru fetele de azi e o mândrie să valoreze mai ieftin decât o
bucată de gumă. Dar dacă cineva e capabil de mândrie, trebuie să fie capabil şi de
ruşine. Dacă te mândreşti cu un iubit care se satisface singur, dacă nu te vede o
săptămână,  sau  se  culcă  cu  alta,  e  foarte  straniu.  Dacă  te  mândreşti  că  eşti
frumoasă, dar în acelaşi timp te umileşti în acest hal, e şi mai straniu. Atunci care
ar putea fi vreun motiv pentru care să te ruşinezi? Te ruşinezi că nu ai fost în barul
cutare,  pentru  că  e  scump?  Te ruşinezi  când  nu  ştii  cine  e  reprezentat  pe  un
nenorocit de poster? Te ruşinezi, ţi-aş spune, să o îmbrăţişezi pe mama ta, dacă
trece din întâmplare pe lângă gaşca voastră, pentru că e de modă veche?...

Pentru ce acest mit al femeii emancipate sexual? El nu poate avea urmări bune într-
o societate în subconştientul căreia, vrei nu vrei, persistă urmările moralei creştine.
Nu zic că populaţia noastră este religioasă, ci tocmai poate pentru că îi lipseşte
sensibilitatea orientalilor, de la care ne-a parvenit  setea de femei  "emancipate".
Aceia cred că ating prin actul acuplării nişte stări spirituale, ei îşi distrug în numele
unor întâlniri cu monştri spirituali sentimentul geloziei şi al fidelităţii,  dar omul
european, chiar şi cel necreştinat, nu poate împăca gelozia din el nici pentru cea
mai mare satisfacţie. Dimpotrivă, cu cât mai mare este plăcerea, cu atât creşte şi
gelozia. Se petrece atunci un fenomen paradoxal: bărbatul vrea să aibă o femeie
"emancipată", chiar o răpeşte de la alţii, dar nu suportă ca cineva să se atingă de
femeia lui. La început el o acceptă, pentru că mândria lui prostească îi spune că e
mare şi tare dacă a putut cuceri o femeie dorită de toţi. El nu simte gelozie pentru



bărbaţii care au fost cu femeia lui, deoarece crede că a furat-o de la cei de până la
el  şi  că le este  superior, cu timpul  însă,  după ce ea devine a lui,  după ce i  se
lehămiseşte de ea, i se pare că cei de până la el, de fapt, i-au furat-o lui. Aşa apare
situaţia străveche care mocneşte în majoritatea familiilor, ceea ce mulţi  numesc
simplu "nefericire". Această nefericire trebuie învinsă la tinereţe.

Trupul nu este o jucărie cu care te joci până o strici. Trupurile noastre sunt ca un fel
de peşteră din Alibaba şi cei 40 de hoţi, spunem "Sesam deschide-te" când intrăm,
iar după ce ne îmbătăm de ceea ce vedem acolo, uităm parola şi nu mai ştim să
ieşim. Şi dacă am văzut trupuri fără suflare, care nu mai simt nici plăcere şi nici nu
o mai provoacă, înseamnă că este altceva, nevăzut, care le face să se mişte şi să fie
atrăgătoare. Acest altceva este sufletul. Doar el ne face să fim mai mult decât o
păpuşă de gumă, dacă nu-l neglijăm. Altfel, am văzut, suntem chiar mai fără preţ
decât păpuşile gonflabile.

Noi trebuie să ne smulgem din labele reci ale lumii. Nu vă lăsaţi modelaţi de afişe
şi acele teste idioate care sunt peste tot: "Vrei să ştii dacă eşti iubită? Vrei să ştii
dacă eşti o persoană încrezută? Vrei să ştii dacă eşti un partener bun?" Aceste teste
nu ne descoperă cine suntem, ci mai mult ne învaţă să fim ceea ce nu suntem.
Cineva după aceea se foloseşte foarte mult de noi. Tinerii sunt prostuţi, ei iau în
serios orice "secret" de a-l cunoaşte pe celălalt şi pe sine, mai ales când aceste
secrete sunt prezentate sub forma savantă a unei psihologii sau filozofii.

Nu poţi să te laşi zombat în aşa măsură, este inuman. Cum poţi să te simţi măgulită
când  ţi  se  spune  "iapă"  sau  "elefant"?  Anume  acesta  este  idealul  pe  care  ţi-l
propune Kama-Sutra. Dacă ţi-ar fi spus un coleg de clasă "iapo", te supărai, iar
dacă citeşti vreo porcărie care te face "femeie- iapă" sau "femeie-capră", te crezi
interesantă. Desigur, nu poate nimeni să-ţi interzică să fii iapă sau vacă, dar nu cred
că este lucrul cel mai de cinste.

Tinerii  se grăbesc să-şi "trăiască clipa", e un lucru bun. Dar orice clipă trebuie
trăită astfel încât să nu te lipsească de accesul la clipele care vor urma. Orice faptă
necugetată rămâne pe faţa noastră ca un tatuaj. Atunci când tu, într-o anume clipă,
voieşti să-ţi tatuezi un şerpişor pe obraz, gândeşte-te că s-ar putea să fie şi o clipă
în care tu vei vrea să ai obrazul curat, dar nu vei mai putea. De aceea, orice faptă
pe care o faci, de dragul libertăţii, vezi dacă nu cumva ea îţi închide uşile spre alte
libertăţi, spre alţi oameni şi spre altă viaţă, pe care s-ar putea ca mai târziu, când
vei înţelege mai multe, să le doreşti, dar nu vei mai fi liber să le ai. Viaţa nu este
numai ceea ce vezi tu la o etapă dată, există o mulţime de vieţi  paralele, fără
îndoială,  mai  interesante  decât  monoton ia  teraselor  şi  a  discotecilor, căci  nu



poate fi bucuria gloatei o bucurie evoluată, ea rămâne în zona grotescului şi a
penibilului, în care nici unui om nu-i şade bine să rămână. A trăi clipa înseamnă a
o proiecta în viitor, înseamnă a-ţi concentra tot ce ai mai bun în acea clipă. Şi cu
cât viitorul acesta este mai îndepărtat, cu atât clipa este mai bogată şi mai intensâ.
Însă cei  care se bucură desăvârşit  de trăirea clipei sunt  cei care au conştiinţa
veşniciei, căci clipa lor nu ameninţă sâ se spargă, ca un balonaş de săpun, o dată
cu venirea morţii. 

Încă niciodată societatea nu a fost  mai uniformă şi  mai aplatizată decât  azi.  Şi
tocmai tinerii, care erau întotdeauna focar al noutăţii şi al nonconformismului, au
ajuns  tagma  cea  mai  conservatoare  şi  plicticoasă.  Din  viaţa  lor  au  dispărut
imprevizibilul şi aventura, au dispărut personalitatea şi curajul. Toţi poartă acelaşi
fel de haine, ascultă acelaşi fel de muzică, poartă aceleaşi discuţii şi, ce e şi mai
dezgustător, au acelaşi vocabular, care se reduce pe zi ce trece. Tinerii au până şi
acelaşi mers şi aceleaşi gesturi: ţin într-un anume fel ţigara şi într-un anume fel
sorb cafeaua, într-un anume fel îşi întorc capul când îi strigi, fie că eşti în New
York, în Bucureşti sau la Moscova. Toată viata lor este o imitaţie a unor staruri,
actori sau muzicanţi de duzină. Toată energia lor se cheltuieşte în repetiţii penibile
a unor gesturi şi replici care le-au plăcut. Ei sunt umbre care cad de pe ecranele
televizoarelor.

Astăzi e foarte original să fii om, nu păpuşă gonflabilă, nu vibrator. Acum e vremea
Donjuanilor şi a Ciociolinelor, însă a unor Donjuani şi Ciocioline triste. Acum nu
mai  este  mare  lucru nici  să  seduci  pe  cineva.  Asta  însemna  ceva  în  societatea
medievală,  când  domnea  inchiziţia  romano-  catolică  şi  exista  fantoma  ideii  de
păcat. În Imperiul Bizantin, o desfrânată avea preţ dacă avea în palmares măcar un
călugăr,  că  marinari  poate  seduce  orişicine,  însă  astăzi,  pentru  că  nu  există
moralitate, nu mai există piedici, nu mai înseamnă mare lucru nici donjuanismul,
nici ciociolinismul. Când soţii îşi  caută familii  cu care fac schimb de parteneri,
când o femeie e înapoiată dacă nu-şi înşală soţul, cred că trebuie să îngropăm cu
bine mitul lui Donjuan. Adio Donjuani şi Ciocioline, voi pur şi simplu nu mai aveţi
condiţii să vă desfăşuraţi în epoca noastră, sunteţi un caz obişnuit, vă pierdeţi în
mulţime şi nu mai treziţi nici admiraţie, nici ciudă, nici invidie. 

Şi asta pentru că din societatea noastră dispar cu încetul contrastele. Noţiunile de
rău şi bine s-au amestecat indescifrabil. Jumătatea albă din semnul yin şi yang al
taoiştilor pare să se fi întunecat, doar bulinuţa albă mai licăreşte slab pe cerul negru
al păcatului. 



Filmul "Ultimele ispite ale lui Hristos" (De la icoana bizantină la televizor)

Scriptura nu ne dă nici un detaliu asupra înfăţişării lui lisus Hristos. Aceasta  a
putut  da  naştere  la  păreri  controversate  în  ceea  ce  priveşte  chipul  istoric  al
Mântuitorului.  Adevărul  despre  înfăţişarea  Domnului  a  preocupat  minţile
creştinilor încă din vremurile imediat următoare ultimilor săi martori oculari.

Motivul pentru care chipul Mântuitorul nu s-a răspândit printre primii creştini ţine
chiar de esenţa creştinismului, de înalta filozofie concentrată anume în jurul lumii
spirituale, duhovniceşti şi nu a celei materiale. De aceea şi chipul material al lui
Hristos, adică istoric, a fost foarte uşor înlocuit prin simboluri cum era de exemplu
peştele (pe care creştinii îi purtau la gât, din piatră sau chihlimbar, la fel cum noi
purtăm astăzi  crucea),  fără  nici  o pagubă pentru credinţa în El.  Primii  creştini,
deoarece  erau  în  aşteptarea  celei  de  a  doua  veniri  a  Mântuitorului  (pe  care  o
considerau  imediată),  se  concentrau  mai  mult  asupra  părţii  spirituale,  ceea  ce
privea direct mântuirea lor, acordând o mai mică atenţie amănuntelor exterioare,
cum ar fi fost, de exemplu, înfăţişarea fizică a Mântuitorului Hristos.

Sigur că lucrurile nu au stat aşa şi mai târziu. Pentru că nu toţi ajungeau la înalta
filozofie  creştină,  iar  slava  despre  înţeleptul  din  Nazaret  trecuse  de  hotarele
poporului Său, adică se răspândise printre păgâni, au început să apară imagini ale
Mântuitorului, după felul în care şi-L închipuia fiecare popor.

La romani, de exemplu, Îl găsim pe Hristos reprezentat în chip de soldat cu o oaie
în spate (Blândul Păstor, catacombele romane sec. II-III), iar la greci în chipul unui
tânăr imperb, după modelul lui Hermes. Într-un cuvânt, cultul trupului cultivat de
greci,  antropocentrismul  păgân  se  răsfrâng  inevitabil  şi  asupra  reprezentărilor
picturistice ale lui Hristos.

Împotriva  acestui fapt se revoltă părinţii Sinodului V-VI Ecumenic (692) la care se
interzic categoric, prin canonul 100, toate imaginile "...care amăgesc vederea şi
care strică mintea şi imping spre aţâţările plăcerilor ruşinoase". Din această cauză
se stabileşte  ca mod de reprezentare  a  Mântuitorului,  a  Maicii  Lui  şi  a  tuturor
sfinţilor stilul bizantin, care se păstrează până astăzi în bisericile ortodoxe. Grav şi
esenţializat,  stilul  bizantin îşi  propune să surprindă starea trupului  îndumnezeit,
duhovnicesc,  lipsit  chiar  şi  de cea  mai  mică  aluzie  la  cele  trupeşti,  trupul  nou
despre care vorbeşte apostolul Pavel. Acest canon a fost încălcat în Apus, unde se
dezvoltă o pictură dulceagă şi chiar perversă, începând cu arta renaşterii şi până
azi.



Care  este,  totuşi,  adevărul  despre  înfăţişarea  Domnului,  căci,  de  vreme ce  S-a
întrupat şi a trăit printre noi, evident că a avut şi un chip istoric în care S-a ivit
timpului?

Iată ce găsim în acest sens la filosoful creştin Origen în lucrarea sa "Contra lui
Celsius",  scrisă în 248, în care el aduce cuvintele lui Celsius:  "Dacă Duhul lui
Dumnezeu  cu  adevărat  S-a  sălăşluit  în  El  (Iisus),  atunci  El  ar  trebui  să  se
deosebească de ceilalţi prin frumuseţea chipului, desăvârşirea trupului, la fel şi prin
arta vorbirii. Pentru că e cu neputinţă de crezut că cel în a cărui trup a fost ceva
dumnezeiesc  să  nu  se  deosebească  cu  nimic  de  ceilalţi.  Şi  totodată,  oamenii
povestesc cum că Iisus ar fi avut o statură mizerabilă şi o faţă atât de urâtă, încât
provoca greaţă".

Părerea despre o înfăţişare neatrăgătoare a Mântuitorului a existat printre teologii
creştinismului timpuriu (Tertulian, Sfinţii Clement şi Chiril al Alexandriei, Sfântul
Irineu de Lyon ş. a.), bazată pe înţelegerea literală a versetului din proorocul Isaia,
ce se referă la întruparea lui Dumnezeu: ...nu avea nici chip, nici frumuseţe, ca să
ne uităm la El, şi nici o înfăţişare ca să ne fie drag. Dispreţuit era şi cel din urmă
dintre oameni. Totuşi, tindem să ne alăturăm Părinţilor care găsesc în acest verset
indicaţia  directă  anume asupra patimilor  Mântuitorului.  În  acest  fel,  descrierea,
evident respingătoare, nu afectează cu nimic concepţia despre desăvârşirea fizică a
Domnului Hristos.

De fapt, imperfecţiunea însăşi este o urmare a căderii. Căci a făcut Dumnezeu pe
om după chipul Său şi a văzut Dumnezeu că este bine. Deci făcându-l pe Adam,
Dumnezeu  l-a  făcut  desăvârşit  şi  doar  păcatul  a  putut  atrage  după  sine  toate
imperfecţiunile de mai târziu, chiar şi cele fizice, ca stigmate ale morţii de care a
murit prin călcarea poruncii. Însă "sfinţenia trupului Dumnezeului şi Domnului era
infinit mai mare decât sfinţenia în care a fost creat trupul făpturii - a lui Adam".
Orice imperfecţiune fizică,  în cazul dat,  în descrierea Mântuitorului,  ar  intra în
contradicţie  cu  absenţa  păcatului  despre  care  spunem  că-L  caracterizează.
Desăvârşirea fizică a lui Hristos este şi chezăşia succesului înnoirii vechiului Adam
de către Noul Adam - Domnul. 

Pornind de la acelaşi fapt, al Dumnezeirii lui Hristos, înregistrat de Origen, Sfântul
Ignatie Briancianinov scrie:  "Trupul Dumnezeului-om avea o graţie şi frumuseţe
neobişnuită, după cum a cântat despre El prooroceşte protopărintele Lui, sfântul
prooroc David: împodobit eşti cu frumuseţea mai mult decât fiii oamenilor? Însă
frumuseţea  trupească  a  Dumnezeului-  om nicidecum nu producea  asupra  părţii
feminine  acele  impresii  pe  care,  de  obicei,  le  produce  asupra  ei  frumuseţea



bărbaţilor.  Să  fie  respins  şi  blestemat  un  astfel  de  gând  mârşav  şi  hulitor  de
Dumnezeu, care de altfel, este acceptat şi exprimat de eretici.  Dimpotrivă, trupul
lui Hristos vindeca toate patimile, şi sufleteşti, şi trupeşti. Însuşire de care era el
pătruns, acea însuşire o transmitea îşi altora. El (trupul) din belşug răspândea harul
Dumnezeiesc  tuturor  celor  ce  priveau  la  el,  tuturor  ce  se  atingeau  de  el  şi
bărbaţilor, şi femeilor. Putere ieşea de la El, mărturiseşte Evanghelia, şi-i vindeca
pe toţi. Şi câţi se atingeau de El se vindecau. Acesta este acel trup Dumnezeiesc
despre care însuşi Domnul a mărturisit: Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele
Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. 

De  aceeaşi  părere  este  şi  Sfântul  Ioan Gură  de  Aur,  zicând  că  "Iisus  era  prea
frumos"; împreună şi Sfântul Grigore de Nissa, Fer. Augustin, Sfântul Ambrozie al
Mediolanului erau convinşi că Dumnezeu-omul era împodobit cu frumuseţea mai
mult  decât  fiii  oamenilor;  revărsatu-s-a har  pe buzele Tale,  pentru aceasta Te-a
binecuvântat pe Tine Dumnezeu, în veac. 

"Cu totul altfel rezolvă problema înfăţişării lui Hristos regizorul Martin Scorsese în
filmul Ultimele ispite ale lui Hristos (după cartea lui Nikos Kazantzakis).  Pentru
el, Iisus Hristos nu este un Ales, nu este Altfel, El nu numai că este la fel cu toţi, ci
chiar e mult mai obişnuit [banal) decât toţi oamenii obişnuiţi. Faţa lui nu numai că
nu este plină de Duh, ci este respingătoare fizic, în figura lui e multă platitudine, la
fel ca şi în viaţa Lui. Şi revenirea lui la conştientizarea misiunii sale şi a necesităţii
jertfei, când el în discuţia cu Iuda afirmă că principalul e să-ţi eliberezi sufletul,
deoarece altfel lanţul răului nu va fi rupt niciodată, că principalul nu e eliberarea de
sub puterea romană, nu salvarea trupului, cum susţine Iuda, ci salvarea sufletului;
toate  acestea  nu-l  conving  pe  privitor  prin  dezlegările  metaforice  ce  se  dau
evenimentelor şi mai cu seamă răstignirea, plină de amănunte pur fiziologice, şi
suferinţa lui Iisus pe cruce. El moare fizic pe cruce, şi nu-ţi vine a crede că duhul
lui se va întoarce la Dumnezeu-Tatăl". 

Dar ceea ce rămâne din filmul lui Scorsese nu este nici măcar această filozofie
joasă, ci ceva mult mai înfricoşător. Ideea că Hristos n-a fost Dumnezeu o găsim
încă  în  Evanghelii,  la  iudeii  ucigaşi  de  Dumnezeu,  fapt  pentru  care  L-au  şi
răstignit: Pe acesta l-am găsit răzvrătind neamul nostru şi zicând că el este Hristos.
Că Hristos ar fi  fost născut din desfrânare şi  că avea demon - şi  asta găsim în
Evanghelii,  susţinute  de  aceiaşi  iudei  necredincioşi  (Marcu  3,  22;  Ioan  8,41).
Scorsese însă merge mult  mai  departe,  el  ecranizează bârfele neroade create  în
jurul Mântuitorului şi a Mariei Magdalena.



De altfel, acest subiect nu l-a preocupat doar pe Scorsese. Scriitorul spaniol Jose
Saramago  publică  un  roman  cu  acelaşi  subiect  Evanghelia  după  Iisus  (tradus
imediat în ruseşte), pentru care obţine şi Nobelul pe anul literar 1997.

Subiectul  l-am  auzit  discutat  şi  de  yoghinii  din  România,  care  cred  că  şi-au
importat argumentul de la colegii din occident. Prin analogii sincretiste, yoghinii,
mai ales cei occidentalizaţi, caută să-şi motiveze orgiile nu numai prin zeităţile lor,
cum ar fi Krişna (care avea 16800 de ciobăniţe-gopi), ci şi prin atribuirea, în chip
mincinos,  a astfel  de însuşiri  sfinţilor şi  chiar Mîntuitorului Hristos.  (Ştim deja
speculaţiile ce se fac pe seama asemănării cuvintelor Krişna şi Christos). Acestora
le place să aducă cazul Mariei Egipteanca şi a Mariei Magdalena, cât şi diverse
pilde din Pateric în care se arată căderea unor călugări, iar după aceea pocăinţa şi
îndreptarea lor.

Yoghinii chiar au găsit şi citatul evanghelic în care Hristos "laudă" desfrânarea:
Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. În concepţia lor, "căci mult a
iubit" s-ar referi la faptul că a iubit mulţi  bărbaţi. Pentru că am avut o discuţie
epuizantă  cu unul din ei,  care  mai  era  şi  scriitor  pe deasupra,  dar  nu s-a  lăsat
convins,  îndrăznesc  să  precizez  lucrurile.  Dacă  Hristos  a  lăudat-o  pe  Maria
Magdalena pentru că "a  iubit  mulţi  bărbaţi",  după cum zic  yoghinii,  de ce dar
Magdalena,  care  L-a  iubit  sincer  pe  Iisus  până  la  sfârşitul  vieţii,  s-a  lăsat  de
desfrânare, dacă pentru asta a fost lăudată de El? De unde ştim că s-a lăsat de
desfrânare? Plânsul ei o arată. Altfel, ce motiv avea să vină şi să se umilească în
faţa tuturor o femeie care avea atâta "trecere"? Pentru că a propovăduit împreună
cu apostolii până la sfârşitul vieţii şi pentru că a fost primul om căruia i S-a arătat
Hristos după înviere (Ioan 20, 14-16). Dar să lăsăm.

Ceea ce supără la acest film nu este atât subiectul, căci e făcut de un necredincios,
ci faptul că el a fost arătat într-o ţară  preponderent ortodoxă. Nicăieri în lume nu
se mai poate arăta astăzi un film antisemit, fără urmările de rigoare, cu atât mai
mult în Israel. Niciodată televiziunea din Istambul nu va arăta un film în care este
batjocorit Mahomed. Iar în India nici măcar o vacă nu îndrăzneşte nimeni să o
alunge de pe autostradă, pentru că este sfântă!

Acelaşi film a fost arătat şi în Rusia în 1997. Iată ce scrie despre asta poate cel mai
vestit apologet al Rusiei contemporane, diaconul Andrei Kuraev: "Evenimentul cel
mai  scandalos  din  viaţa  religioasă  a  Rusiei  pe  anul  1997  s-a  petrecut  la  9
noiembrie, în această seară de duminică, NTV-ul a rulat filmul Ultimile ispite ale
lui  Hristos.  Conflictul  ce  se  cocea  în  ascuns  în  ultimii  ani  a  răbufnit:  uriaşul
imperiu informaţional al Rusiei a declarat război pe faţă Bisericii Ortodoxe Ruse".



"Biserica nu dăduse motiv pentru aceasta. Drept motiv a servit doar calendarul. 9
noiembrie  -  aniversarea  "nopţii  de  cristal".  Este  acea  tristă  noapte,  când  în
Germania nazistă au început persecuţiile asupra evreilor. Se înţelege că regizorul
principal al NTV-ului, Alexandr Faifman, şi stăpânul NTV-ului, d-l Gusinski, care
îmbină  postul  de  director  general  al  "Media-MOST"  şi  de  preşedinte  al
Congresului Evreiesc din Rusia, pe bună dreptate păstrează o amintire dureroasă
despre această noapte. Însă de ce pentru crima neopăgânilor germani (iar nazismul,
hrănit  de  ocultism,  era  duşman  pe  faţă  nu  numai  al  iudaismului,  ci  şi  al
creştinismului) el a hotărât să se răzbune pe credincioşii ortodocşi din Rusia? De ce
această  durere  a  lui  s-a  revărsat  ca  o  jignire  peste  acel  popor  care  a  salvat
comunitatea evreiască europeană de la anihilare?"

"N-au fost jigniri? A fost doar dreptul fiecărui om de a-şi exprima liber opinia? Da,
un astfel de drept există. Dar există şi limitele lui fireşti. Mişcarea liberă a mâinii
mele se termină acolo unde începe faţa altui om. Durerea celuilalt - iată graniţa
peste care nu trebuie să treacă nici cele mai legitime sentimente ale mele. Nici
bucuria  mea,  nici  durerea  mea  personală  nu  trebuie  să  provoace  durerea  altor
oameni (...)"

"Da,  orice  om  are  dreptul  la  o  discuţie  cu  creştinii,  dreptul  la  critică  şi  la
contradicţie.  Dar  nu  are  dreptul  să  scuipe  şi  să  hulească.  Este  blasfemitor  să
întipăreşti în memoria oamenilor scene de pat cu participarea Mariei Magdalena
şi...  Iar explicaţiile: "Vedeţi, este intenţionat, sunt halucinaţii pe care diavolul le
naşte  în  conştiinţa  Răstignitului"  deloc  nu  uşurează  arsura.  După  învăţătura
creştină,  gândurile  rele  şi  mincinoase  în  genere  nu  pot  să  apară  în  conştiinţa
Dumnezeului-om, Hristos. Nu poate în interiorul Fiului lui Dumnezeu să răsune
glasul împăratului întunericului".

"Dar nu numai din punctul de vedere al credinciosului e blasfemitor acest film. O
lectură intenţionat blasfemitoare a Evangheliei este promovată de o masivă mişcare
anticulturală. Setea de a batjocori, de a spurca tot ce este înalt, este caracteristică
pentru boierii contemporani.  Puşkin devine interesant nu prin poezia sa, ci prin
"lista  sa  de  Don  Juan";  de  Ceaicovski  îşi  amintesc  mai  mult  în  legătură  cu
problemele minorităţilor sexuale...".

Lupta Bisericii împotriva unor astfel de subproducţii nu este lupta unor fanatici
împotriva  progresului  cultural,  ci  un  îndemn  de  a  ne  îndrepta  spre  adevărata
cultură. Un îndemn de a descoperi şi de a face cunoscute anume acele adâncimi
ale spiritului uman pe care nu le au dobitoacele, adică conştientizarea veşniciei
sufletului nostru omenesc, conştientizarea înaltei filozofii la care suntem chemaţi.



Aici nu avem de a face doar cu o simplă violare a intimităţii religioase a creştinilor,
ci asistăm la o deformare a realităţii şi înstrăinare patologică de echilibrul minim
intelectual, necesar fiecărui om. Filmul Ultimile ispite ale lui Hristos a fost respins
nu numai de credincioşi, ci chiar şi de oamenii străini de religie, anume pentru că
acest film e plin de un naturalism nelalocul lui, şi nu de realism, în cel mai larg
înţeles al cuvântului.

În teologia ortodoxă există un concept precum "realismul mistic religios" (Pavel
Florenski, Leonid Uspenski ş. a.), esenţa căruia se conţine în aceea că iconografia,
creând  "chipul  de  neînchipuit"  (sau  "asemănărea  de  neasemănat"),  reflectă
suprema, dumnezeiasca realitate. Şi de aceea simbolul religios e mult mai realist
decât  iluzoria  imitaţie  a  vieţii  din  pictura  realistă.  Simbolul  nu  se  opune
realismului, mai mult decât atât, simbolul nu se opune realismului, ci imaginaţiei
abstracte care refuză orice relaţie cu realitatea, în afară de cea cu sine însăşi."

De aceea reprezentarea canonică a lui Hristos în iconografia ortodoxă este şi cea
mai apropiată de realitatea istorică şi mistică a Lui, şi numai imaturitatea spirituală
a  unora  a  dus  la  decăderea  icoanei  până  la  varianta  ei  renascentistă,  romano-
catolică. În acest sens e foarte uşor să urmărim starea spirituală a unui popor şi
epoci în funcţie de modul de a gândi icoana - chipul văzut al celor nevăzute.

Cu filmul Ultimele ispite ale lui Hristos omenirea atinge apogeul regresului moral
şi spiritual. Ceea ce Dumnezeu a făcut la început "după chipul şi asemănarea Sa"
nu mai există. Acum omul îl "face" pe Dumnezeu după chipul şi asemănarea sa
stricăcioasă (Romani 1,23).

Iar dacă prin cea de "a şaptea artă" - filmul pictura s-a întrecut pe sine şi pe bună
dreptate, putem numi filmul o pictură vie, mai mult decât încercarea anticilor de a
opri timpul în loc, acel neputincios suspin al lui Gheote: "O, mai opreşte-ţi pasul,
secundă  care  treci",  atunci  filmul  Ultimile  ispite  ale  lui  Hristos  e  urmarea
inevitabilă a nerespectării unui atât de neînsemnat, părea, canon iconografic de la
692.  Neascultarea romano-catolicilor şi practica unei picturi religioase catalizate
de  sentimentele  firii  căzute  au  evoluat  o  dată  cu  prelungirea  picturii  în  arta
cinematografică,  şi  nu  vom  greşi  când  spunem,  în  formele  grave  pe  care  le
desprindem din acest film.



De ce suferim din dragoste?

Întrebare: Dragostea e un sentiment pe care îl trăieşte orice tânăr. Dar, de multe ori,
acest  sentiment  provoacă  suferinţe.  Cum să  ne  protejăm de  rănile  săgeţilor  lui
Cupidon?

Răspuns: Dragostea nu numai că este un sentiment pe care-l trăieşte orice om, ci
am putea spune că ea este însăşi viaţa şi scopul vieţii. Depinde în ce fel înţelegem
noi dragostea. Pentru că există mai multe definiţii ale acestui sentiment. Fiecare
popor, cultură au definit-o din punctul lor de vedere.

În înţelesul obişnuit, deja consacrat, dragostea este relaţia dintre bărbat şi femeie,
care, de cele mai multe ori, se limitează la una trupească. Aici am putea opune o
atitudine pe care o numim moralistă, adică dragostea la nivel de suflet, spirituală -
platonică - şi dragostea afrodisiacă, adică trupească. Orientalii au o carte despre
dragoste,  care  se  numeşte  Kamasutra.  Cartea  cuprinde  şi  descrie  poziţii  ale
corpului prin care se poate obţine maximum de plăcere trupească. Acestei cărţi noi,
creştinii,  îi  opunem altă  carte  a  dragostei  -  Evanghelia.  Dumnezeu  însuşi  este
dragoste, spune apostolul şi evanghelistul Ioan. Dumnezeu este iubire. 

De  ce  dar  apare  această  suferinţă  dincolo  de  plăcerea,  bucuria  întâlnirii  dintre
bărbat şi femeie, care prin unirea lor, se fac un trup, după cuvântul lui Dumnezeu?'
însuşi Dumnezeu a sădit în trupurile noastre această pornire a unora către alţii -
bărbatul  către  femeie  şi  femeia  către  bărbat.  Care  este  o  tendinţă  şi  o  atracţie
firească,  cu  toate  că,  de  multe  ori,  această  lege  a  firii  este  încălcată  prin
homosexualitate  la  bărbaţi  sau  lesbianism  la  femei.  Adresându-se  romanilor,
apostolul Pavel le spune că au schimbat pe Dumnezeul Cel nestricăcios şi  s-au
închinat făpturii stricăcioase. Ce înseamnă asta? Avem această situaţie atunci când
omul, uitându-l pe Dumnezeu, îşi face din persoana iubită un idol - un înlocuitor al
lui Dumnezeu. Atunci când toate aspiraţiile, toate ideile sale despre bine şi frumos
el le investeşte în această persoană iubită şi mai târziu nici nu le poate vedea altfel
decât prin această persoană. Lucrurile sunt bune şi frumoase atâta vreme cât relaţia
lor este reciprocă. Dar, în momentul despărţirii, omul suportă un mare şoc. Viaţa
lui se goleşte de ceea ce a avut el mai important. Pentru că aici are loc un transfer
de personalitate. Eul se deplasează şi devine tu, tu devine eu. De altfel, cum spune
şi  apostolul  Pavel:  căci,  odată căsătoriţi,  trupurile voastre nu vă mai aparţin, ci
trupul bărbatului este al femeii şi trupul femeii este al bărbatului. Pentru a evita
această suferinţă firească şi după cum vedem, uşor de explicat, atitudinea noastră



trebuie să fie foarte corectă, înlăturând excesele. Deoarece orice exces presupune
necunoscutul. Orice exces este un risc...  

Întrebare:  Cum  poţi  să  eviţi  excesul  atunci  când  eşti  îndrăgostit?  Aceasta  ar
presupune un control asupra sentimentelor, or, când se îndrăgosteşte, omul adesea
pierde acest control.

Răspuns:  Noi spunem că inima este oarbă,  dragostea este oarbă. Însăşi  apariţia
acestui sentiment este excesul despre care vorbesc. Acest sentiment, pe care ne-am
obişnuit să-l numim aşa, nu este, de cele mai multe ori, însăşi dragostea. Atunci
când Eminescu spune că este un instinct atât de van, ce le vine şi la păsări de vreo
două  ori  pe  an,  el  nu  greşeşte  deloc,  chiar  dacă  el  însuşi  era  pradă  acestui
sentiment.

Întrebare: A spus-o într-un acces de luciditate?
Răspuns: A spus-o mai degrabă într-un acces de misoginism. Se vede că suferea
mult de pe urma relaţiei sale cu Veronica Micle, care la rândul ei era căsătorită şi
nu-l  avea numai  pe Eminescu drept  amant.  De multe  ori  întâlnim la  romantici
aceste excese de misoginism, care nu sunt deloc luciditate şi care nu sunt deloc
înţelepciune. De ce? Spre deosebire de această atitudine a romanticilor, pe care o
găsim şi  la  Schopenhauer, la  Nietzsche,  la  mulţi  alţi  filozofi  -  de  diminuare  a
rolului şi a însemnătăţii femeii (ei înşişi fiind, în acelaşi timp, nişte desfrânaţi), în
ortodoxie nu există această atitudine faţă de femeie, chiar dacă există călugărie.
Misoginismul, dispreţul faţă de femei, este un păcat care strigă la cer. Atunci când
diminuăm sau înjosim făptura lui Dumnezeu, zidirea mâinilor Lui, pe motiv că este
femeie,  noi  ne  ridicăm  împotriva  Făcătorului  însuşi  şi  prin  aceasta  arătăm că
Dumnezeu a comis o eroare şi a creat o făptură imperfectă. Femeia nu este mai
puţin perfectă decât bărbatul. Noi învăţăm doar atât - că femeia are o voinţă mai
slabă decât bărbatul. În Noul Testament, Mântuitorul Hristos o recuperează pe Eva
cea căzută, prin care a pătruns păcatul în lume şi o ridică la demnitatea care o poate
întrece pe cea a bărbatului. 

Uitaţi-vă cine este primul om care-L întâmpină pe Hristos după înviere - este chiar
Maria Magdalena, desfrânata despre care aflăm din Evanghelie. Ea este primul om
care  vede  cea  mai  mare  minune  din  istoria  Universului  -  minunea  învierii  lui
Hristos, prin care tot neamul omenesc a înviat şi a fost restabilit. Spre deosebire de
acest fel de a vedea şi a înţelege femeia, există asceza, monahismul oriental - cel
budist sau krişnait, care cultivă iarăşi o atitudine dispreţuitoare faţă de femeie şi
faţă de actul trupesc. Repetăm că în ortodoxie, chiar dacă se presupune asceza şi se
recomandă, deoarece însuşi apostolul Pavel, atunci când dă sfaturi celor căsătoriţi,



spune: fraţilor, iată vremea s-a scurtat, cei căsătoriţi să fie ca şi cei necăsătoriţi,
aceasta nu se face din dezgustul faţă de femeie. În canoanele apostolice şi la Vasile
cel  mare se prevede caterisirea preoţilor care se îngreţoşează de femeile lor  pe
motiv de falsă evlavie, căci  Dumnezeu a făcut femeie şi  bărbat.  Uitaţi-vă!  E o
atitudine corectă şi umană, dacă vreţi, spre deosebire de alte moduri de asceză care
au fost şi la grecii antici - şi Aristotel a fost un timp ascet... Deci iată un mod de a
evita suferinţa prin asceză. Dar nu este întotdeauna pe măsura şi în puterea tuturor.
Însuşi Hristos, când a fost întrebat, a spus - cel care poate înţelege să înţeleagă.

Întrebare: Dacă una din metodele de a evita suferinţa în dragoste este monahismul -
dar nu oricine ar fi în stare să aleagă această cale - logic ar fi să presupunem că altă
variantă  este  căsătoria?  Este  oare  căsătoria,  cea  bazată  pe  principii  creştine,  o
garanţie a faptului că vom fi protejaţi de suferinţe?

Răspuns:  Despre  aceasta,  iarăşi  apostolul  Pavel  spune  foarte  bine...Vedeţi,  la
întrebările cele mai subtile şi curioase Biblia are întotdeauna răspuns. Şi un răspuns
cel puţin  interesant. Apostolul Pavel spune aşa: Eu voiesc ca toţi oamenii să fie ca
mine - adică feciorelnici, necăsătoriţi. Dar celor care nu pot - să se căsătorească.
Însă acestora zic că vor avea suferinţă în trupurile lor. La ce se referă ap. Pavel?
Tot el  în altă parte explică:  căci  cel  căsătorit  caută să facă voia femeii,  iar cel
necăsătorit face voia lui Dumnezeu. Tot aşa se spune şi despre femei, adică vor
face voia bărbatului. Aşadar, cum poate să aibă suferinţă în trup, după ce se află
într-o relaţie binecuvântată de Dumnezeu, prin taina cununiei de către Biserică,
deci este în afara desfrânării, în afara păcatului despre care Biserica învaţă că el
singur este cauza suferinţelor noastre? De unde dar această suferinţă în trupurile
celor căsătoriţi? Răspunsul e simplu. Atunci când lumea se căsătoreşte, nu ştie ce
jug îşi ia. De aceea, când alegem căsătoria, noi, de fapt, ne luăm o povară mult mai
grea decât călugăria, dacă ar fi să ţinem cont de poruncile evanghelice şi dacă ar fi
să nu ne abatem de la scopul nostru - singurul scop al creştinului şi al oricărui om -
cel al mântuirii şi al întâlnirii cu Dumnezeu. Când Apostolul spune: Cei căsătoriţi
să fie ca şi cei necăsătoriţi la asta se referă. 

În  primul  rând,  anul  bisericesc  are  foarte  multe  zile  oprite  [relaţiilor  intime]  -
posturi,  sărbători.  Ar fi  mai mult  de 200 de zile pe an.  În afară de aceasta,  se
interzic relaţiile în perioada alăptării, începând de la momentul zămislirii. Din clipa
în care femeia a aflat că este însărcinată, relaţiile sunt oprite. Până după încheierea
perioadei de alăptare. Foarte mulţi dintre oamenii sau tinerii care, deşi umblă la
biserică,  se  vor  ortodocşi,  totuşi,  nu  îndeplinesc  această  restricţie,  deloc
neînsemnată,  a  Bisericii.  În  afară  de  aceasta,  este  evident  că  orice  metodă  de



contracepţie  este  exclusă  şi  condamnată  -  avem exemplul  lui  Onan,  cel  care,
luându-o de nevastă pe văduva fratelui său, şi-a aruncat sămânţa pe pământ, pentru 
a evita zămislirea şi a fost omorât de Dumnezeu. Acest păcat este aspru condamnat.
Nu mai vorbim de alt păcat care este avortul, sau spirala, care este şi ea un avort...
mai  timpuriu,  aşa  o  prezintă  şi  medicii,  fiindcă  spirala  distruge  ovulul  deja
fecundat, atunci când zămislirea a avut loc şi se elimină practic un embrion, pur şi
simplu mai mic decât cel de 2 sau 3 luni, eliminat prin operaţie chirurgicală. 

Trebuie să ne înspăimânte această situaţie, când femeia se face stăpână a corpului
său, în sens rău. În situaţia când Dumnezeu ne spune că tu însuţi nu poţi face un fir
de păr alb sau negru, să ne dăm seama cât de mare este păcatul când noi singuri ne
distrugem trupurile noastre şi ale altora, nu dăm şansa la viaţă pruncilor care ar fi
putut să se nască, căci pentru aceasta a lăsat Dumnezeu relaţia binecuvântată între
femeie şi bărbat. Şi atunci când spunem că vrem să ne căsătorim pentru a prelungi
spiţa neamului omenesc şi anume de asta nu ne călugărim, atunci să urmăm acestui
gând şi nicidecum altfel, Iulius Evola, un eseist italian, observă un lucru în cartea
sa  Metafizica  sexului:  toţi  spun  că  zămislirea  este  pentru  a  prelungi  neamul
omenesc, dar cât de mare este spaima tinerei fete sau femei de a rămâne gravidă".
Deci, altul este scopul - satisfacerea poftei trupeşti celei mai joase. Şi anume astfel
ajungem să înjosim femeia - când ea devine un instrument al satisfacerii acestei
pofte. Aici suntem puşi în faţa celui mai aprig misoginism, nu în cazul ascezei şi al
călugăriei. 

Să luăm relaţia trupească dintre un bărbat şi o femeie, dintre doi tineri. Adeseori,
toată  dragostea  lor  se  risipeşte  degrabă.  Şi  unul  şi  altul  se  îndreaptă  către  alt
partener şi aşa la nesfârşit.  Ce a iubit el sau ea la omul respectiv? Atunci când
urmează plânsete, disperare, sinucideri, suferinţe, despre care vorbim, despre care
se cântă în cântecele pentru tineri, se scriu poezii, se fac picturi, piese de teatru,
unde  dispare  acea  dragoste?  Acest  fapt  este  ridicat  la  nivel  de  mare  dramă  a
umanităţii.

Să vedem ce se află în spatele acestei drame? Cu adevărat iubirea unei persoane
faţă  de  alta?  Sau  aspiraţiile  şi  tendinţa  către  satisfacerea  necesităţilor  trupeşti?
Vedem că nici căsătoria nu numai că nu ne scuteşte de suferinţa pe care o avem în
afara ei, ci uneori o poate agrava. Totuşi, această suferinţă doar în căsătorie poate fi
evitată, în afara ei nicicum. Nu trebuie să uităm că scopul, frumuseţea şi rostul ei
constă în a da naştere unor noi  făpturi,  oameni  pe care atât  tatăl,  cât  şi  mama
trebuie să-i educe, să-i crească. Şi atunci, iubirea este factorul principal, piatra de
temelie pe care se zideşte familia.  Evident,  atunci  această  suferinţă este omisă.
Timpul pe care cei căsătoriţi şi-l acordă unii altora are şi el o însemnătate foarte



mare. Tot apostolul Pavel spune: cei căsătoriţi să nu se despartă pentru mult timp
unii de alţii, pentru a nu da prilej de suferinţă, prilej de desfrânare.

Întrebare: Părinte, este interesant ceea ce spuneţi, dar cred că mulţi dintre tinerii de
azi înclină spre alte concepţii despre viaţa în familie. Cel puţin există o concepţie
mai mult sau mai puţin generală, potrivit căreia sexul ocupă un loc important în
familia modernă. Chiar conform opiniei specialiştilor, multe familii  se destramă
din cauza incompatibilităţii sexuale.

Răspuns: Tocmai ceea ce am spus până acum. Asceza ortodoxă vine să evite chiar
acest lucru. Da, până la un punct distracţiile şi vorbele de alint ne pot oarecum
sustrage tumultului şi greutăţilor acestei vieţi. Emil Cioran spunea că orgasmul este
suprema stare şi singura care îl poate smulge gândului morţii, spaimei şi haosului
morţii. Tantrism prostesc.

Dar haideţi să ne uităm treaz la lucruri. Da, este bine până la un punct, dar nu
întotdeauna  suntem  tineri,  nu  întotdeauna  suntem  sănătoşi.  De  ce  să  nu
presupunem întâmplarea tristă în care nevasta sau soţul nimereşte într- un accident
şi jumătate de an trebuie să stea la pat. Ce să mai zic că mulţi bărbaţi îşi înşală
soţiile pe timpul sarcinii. 

Anume în această  situaţie,  dacă soţii  trăiesc într-un regim tumultos al  relaţiilor
trupeşti, vor apărea certurile. De ce să uităm că există boli atât femeieşti, cât şi
bărbăteşti, care pot interveni pe neaşteptate - fie impotenţa la bărbaţi sau cancer
sau oricare altă boală la femei. De ce aceşti oameni ar trebui să se despartă? De ce
trebuie  să  aducă  atunci  în  viaţa  lor  pe  altcineva  mai  tânăr, mai  sănătos,  de  ce
trebuie să sufere copiii de pe urma acestei triste întâmplări, de care nimeni nu este
protejat? Iată de ce avem nevoie să îndreptăm sentimentele şi relaţiile noastre în
sfera care este eternă, veşnică, unde iubirea este nestrâmtorată de factorii exteriori,
unde  nimic  nu  o  poate  strâmtora  şi  schimba  -  nici  bătrâneţea,  nici  boala,  nici
despărţirea. Despre aceasta ne învaţă Hristos în Biserica Ortodoxă.

Întrebare: Cum e posibilă o asemenea performanţă în familia modernă? Cum să
stimulăm nu dragostea firească, ci pe cea duhovnicească în relaţiile dintre soţ şi
soţie?

Răspuns: Noi, oamenii, suntem foarte mici la suflet. Dar Cel ce ne-a creat, ştiind
de  micimea  noastră  şi  ştiind  că  nimic  nu  facem  gratuit  şi  fără  recompensă,
recomandându-ne să nu ne pierdem viaţa în plăceri trupeşti, ne oferă în schimb alte
plăceri - mai mari şi mai superioare - cele duhovniceşti. Atunci când renunţăm la



plăcerile şi îmbrăţişările trupeşti, noi nu facem un sacrificiu. Noi, de fapt, obţinem
în  schimb  o  plăcere  şi  mai  mare  -  pe  care  o  primim  în  scurtă  vreme  după
îndreptarea  noastră.  Desigur,  nu  atât  de  scurtă  ca  în  yoga  sau  alte  curente
disciplinare (zâmbeşte).

Întâlnirea cu Dumnezeu poate fi bruscă şi spontană. Despre aceasta avem pilde şi
în Pateric. Un frate căzuse şi vine la părinte, la stareţ, şi-i spune: avva am căzut,
dă-mi trei ani ca să mă pocăiesc. El zice: e mult, fiule. "Atunci cât - unul?" "E
mult,  fiule".  "Patruzeci  de zile?" "E mult,  fiule.  Dacă te pocăieşti  cu adevărat,
Dumnezeu  în  trei  zile  poate  ierta  păcatul  tău".   Deci,  să  nu-L uităm pe  acest
Dumnezeu al nostru care ştie să ierte neputinţele noastre într-un timp atât de scurt,
să ne scutească de urmările faptelor noastre urâte. Căci El a zis: Cel care-şi va lua
crucea şi-mi va urma Mie va căpăta răsplata nu numai în viaţa de dincolo, ci o va
simţi şi aici, pe pământ. 

Aici, pe pământ, răsplata constă anume în echilibrul sufletesc, liniştea, pacea şi
iubirea, pe care doar Dumnezeu, Cel care este iubirea însăşi, le poate da, nu numai
nouă, ci şi apropiaţilor, semenilor noştri, pe care-i iubim. Căci spune apostolul -
multe  poate  rugăciunea  dreptului  înaintea  Domnului.  Deci,  îndreptându-ne  noi
înşine viaţa, vom avea trecere şi îndrăzneală la Dumnezeu să cerem pace, dragoste
şi iubire, nu doar pentru cei pe care-i iubim, ci chiar şi pentru duşmanii noştri, după
cum avem poruncă. Şi astfel să contribuim la restabilirea armoniei şi a dragostei pe
care a avut-o şi a pierdut-o Adam. 



Omul - chip al lui Dumnezeu şi chip al animalului

1. Ce îl deosebeşte pe om de animale?

Există o mulţime de încercări de a-l defini pe om. Pentru Aristotel, omul era un
animal  social.  Pentru  Bergson  şi  Blaga,  un  animal  care  fabrică  unelte.  Pentru
Feierbah, omul este ceea ce mănâncă. În sfârşit, pentru Darwin şi adepţii lui, omul
nu este decât o prelungire a maimuţei, iar Thomas Hobbes face o afirmaţie care
pare să curme orice aspiraţie la nobleţe a omului. Pentru el, omul este lup omului.
Unii, precum Nietzsche, pun la baza fiinţei umane voinţa de putere, iar Freud vede
în om un ghem de instincte peste care domneşte sexualitatea, care determină orice
activitate a omului (libido). Omul mai este văzut de unii şi drept un animal care
iubeşte frumosul. Desigur, această afirmaţie, precum şi cea a lui Descartes, care
pune în  faţă  raţionalitatea şi  conştiinţa  morţii,  par  să  nu excludă din alcătuirea
fiinţei umane şi un oarecare fior metafizic.

În ce ne priveşte, credem că toate aceste afirmaţii se potrivesc omului. Însă nici
una din ele nu poate fi luată drept adevăr cuprinzător. Da, omul este un animal -
dar un animal îndumnezeit! Astfel rezumă teologul grec contemporan Panayotis
Nellas concepţia generală  a Sfinţilor  Părinţi  despre om. Şi  aceasta  este singura
însuşire dintre toate câte i se pot atribui omului, capabilă să-l smulgă din lumea
animală şi să-l înalţe deasupra ei. De aceea vom încerca să o desfăşurăm.

Se pare că a vedea în om doar un animal cu conştiinţa morţii, nu înseamnă a-l
deosebi de fiinţele iraţionale. Chiar dacă l-am numi animal care se roagă, totuşi nu
am rezolva mare lucru în acest sens. Pentru a fi om este nevoie de mai mult.

Experienţa ştiinţei moderne dovedeşte că animalele pot fi mai mult decât s-a crezut
multă vreme despre ele. Fără să acceptăm unele exagerări care se fac în acest sens,
potrivit cărora animalele pot deveni superioare omului, ţinem totuşi să amintim un
pasaj interesant al Psalmistului. În psalmul 103 "puii leilor mugesc ca să apuce şi
să ceară de la Dumnezeu hrana lor" (22). Iată un amănunt de scandal atât pentru
materialişti, cât şi pentru misticii minori care, atribuind omului trăirea metafizică,
gândeau că l-au separat pentru totdeauna de lumea animală. Animalele se roagă,
trăiesc o relaţie tainică cu Dumnezeu, iar Dumnezeu le poartă de grijă, deoarece ele
sunt destinate omului - făptura iubită a lui Dumnezeu, rodul iubirii Creatorului. De
aceea Noe primeşte poruncă să ia cu sine în corabie nu doar din "animalele curate",
ci chiar şi din cele "necurate", câte o pereche, "ca să le păstreze soiul pentru tot
pământul" (Fc. 7, 2), iar proorocul David spune: "oameni şi dobitoace vei izbăvi
Doamne" (Ps. 35, 6).



Animalele se supun poruncilor Dumnezeieşti, încât Dumnezeu îşi face cunoscută
voia  Sa  oamenilor  prin  intermediul  animalelor. Atunci  când  Valaam,  vrăjitorul,
împotriva  voii  lui  Dumnezeu,  s-a  pornit  pe  asina  sa  ca  să-i  binecuvânteze  pe
moabiţi, "îngerul Domnului s-a sculat, ca să-l mustre pe cale". Moise ne spune că
asina a văzut îngerul Domnului, pe care Valaam nu-l vedea, (şi de aceea o bătea,
căci asina în tot felul se împotrivea să mai meargă). Şi iată că "Domnul a deschis
gura asinei şi aceasta a zis către Valaam: "ce ţi-am făcut eu, de mă baţi acum pentru
a treia oară?". În cele din urmă, îngerul se arată şi lui Valaam. Acesta cade cu faţa
la pământ, iar cuvintele pe care le aude din gura îngerului sunt acestea: "De ce ai
bătut asina ta de trei ori? Eu am ieşit  să te împiedic, deoarece calea ta nu este
dreaptă înaintea mea; şi asina, văzându-mă pe mine, s-a întors de la mine de trei ori
până acum; dacă ea nu s-ar fi întors de la mine, eu te-aş fi ucis pe tine, iar pe ea aş
fi lăsat-o vie" (Num. 22, 21-33). 

Iată că Dumnezeu preferă să se arate mai degrabă şi să cruţe un dobitoc decât un
om care îi este duşman, în cazul dat vrăjitorul Valaam. Cu toate că nu putem spune
despre Valaam că nu avea cunoştinţa de Dumnezeu şi nici măcar că nu se ruga Lui
(căci ni se relatează mai sus că se ruga), totuşi vedem că, prin atitudinea sa, om
fiind, se coboară mai jos decât dobitoacele.

Aşadar, ce este aceea ce îl ridică pe om deasupra animalelor?

2. Omul e o fiinţă teologică

Dacă am văzut că şi animalele se roagă (şi se ştie că au şi conştiinţa morţii), despre
om trebuie să spunem că el nu numai că se roagă, ci are posibilitatea să devină ca
şi Dumnezeu, şi nu numai că are conştiinţa morţii, dar are puterea, dată de Hristos,
să devină nemuritor! Aşadar, ceea ce îl deosebeşte pe om de dobitoc este calitatea
de  a-şi  însuşi  o  învăţătură  concretă  şi  corectă  despre  Dumnezeu,  pe  care  să  o
transmită şi altora. Omul are sădită în fiinţa sa nevoia de a răspândi ştiinţa despre
Dumnezeu, exprimată în psalmul 50: "învăţa-voi pe cei fărădelege căile tale şi cei
necredincioşi la Tine se vor întoarce". Îndeplinind această condiţie, omul începe să
nu mai fie dobitoc, pentru a deveni ceva mai mult.

În persoana lui  Valaam,  pe care  Dumnezeu îl  tratează ca pe o fiinţă  inferioară
asinei, credem că se are în vedere omul eretic, duşman al lui Dumnezeu. Acesta,
deşi se roagă, se roagă greşit. Şi din această cauză el nu este o fiinţă teologică,
degradând (vom vedea mai târziu de ce) mai jos decât asina sa. "Teolog este cel
care se roagă corect", spunea Evagrie Ponticul, iată deci prima însuşire pe care o
are omul, dar nu o au animalele, aceea de a avea o învăţătură (concretă şi corectă)



despre rugăciune şi  despre Dumnezeu. Această învăţătură nu poate să existe  în
afara  Bisericii,  în  care  Dumnezeu "Şi-a dat  întâlnire  cu oamenii"  şi  care,  după
chipul  unicităţii  lui  Dumnezeu,  este  una  şi  indivizibilă.  Această  Biserică  este
Biserica de Răsărit.

De unde are omul această învăţătură pe care nu o au dobitoacele? Căci anume în
aceasta credem că se manifestă în primul rând raţionalitatea omului, în comparaţie
cu  animalele,  "întrucât  frumuseţea  firii  [umane]  o  formează  tocmai  puterea  de
cugetare". Şi aici ajungem la punctul de plecare al oricărei discuţii teologice despre
om.

Omul este chip [icoană] al lui Dumnezeu. De aceea, el nu numai că are tendinţa de
a-L cunoaşte şi de a-L propovădui [şi lăuda] pe Dumnezeu, ci are sădite în fiinţa sa
însuşirile lui Dumnezeu, ca într-o oglindă. Vorbind despre măsura în care aceste
însuşiri ale lui Dumnezeu au fost învestite în om, Sfântul Grigorie de Nyssa e de
părere  că  singura  diferenţă  dintre  Dumnezeu  şi  om este  aceea  că  Primul  este
necreat, pe când al doilea este creat de Primul. "Dumnezeu, spune Sfântul, nu-şi
arată bunătatea doar pe jumătate, dăruind omului doar o parte din bunătăţile Sale şi
păstrând pentru Sine în chip invidios cealaltă parte, ci îşi arată suprema bunătate
tocmai prin aceea că l-a adus pe om din nefiinţă la viaţă şi l-a copleşit cu tot felul
de daruri".    

Omul este rodul iubirii lui Dumnezeu, de aceea îl şi răsfaţă cu daruri atât de mari.
Darul  suprem pe care  îl  primeşte  omul  este  nemurirea  şi  voia  liberă,  avînd "o
superioritate vădită prin libertatea sa neîngrădită". Desăvârşita libertate pe care o
primeşte omul este şi poarta [condiţia] pentru orice virtute. Căci "virtutea constă în
a fi fără stăpân şi a face ceea ce-ţi place, tot ce faci din constrângere sau din silă nu
poate fi  virtute".  Potrivit  acestei  concepţii,  animalele, deoarece se supun legilor
naturii, pe care nu le pot depăşi, nu pot avea virtuţi.

Fiind chip al împăratului ce stăpâneşte peste toate, omul poartă şi un "veşmânt"
corespunzător. Astfel, "în locul mantiei de purpură, s-a îmbrăcat în haina virtuţii,
care-i  totuşi  cea mai  împărătească dintre îmbrăcăminţi,  iar  în loc de sceptru se
sprijineşte  pe  fericirea  nemuririi,  pe  când,  în  loc  de  diademă  împărătească,  e
împodobit cu coroana dreptăţii, aşa încât prin toate acestea omul se distinge printr-
o  vrednicie  de  adevărat  împărat  ca  unul  care  se  aseamănă  aidoma  frumuseţii
Modelului său".

Potrivit relatării biblice, doar omul, dintre toate făpturile, este rezultatul unui sfat
Dumnezeiesc, celelalte au fost făcute fără un "plan" prealabil. Dumnezeul Sfânta



Treime  a  zis:  "Să  facem om după  chipul  şi  după  asemănarea  Noastră...  ca  să
stăpânească toate vietăţile  ce  se  târăsc pe pământ  şi  tot  pământul"  (Fc.  1,  26).
Rezultatul acestui sfat Dumnezeiesc a fost Însuşi Hristos, adică Noul Adam, care
este Arhetipul şi scopul lui Adam cel vechi, "căci nu Adam cel vechi a fost model
pentru Adam Cel nou, ci cel vechi a fost luat după modelul Celui nou... Pentru noi,
care îl cunoaştem mai demult ca strămoş, Adam cel Nou S-a făcut începătura firii
omeneşti, dar pentru Cel care are în faţa ochilor toate făpturile chiar înainte de a-şi
lua ele începutul vieţii - Adam cel vechi nu e decât o imitare a lui Adam cel nou,
zidit  după chipul  şi  asemănarea  Acestuia...  Ca  să  spunem totul  într-un cuvânt,
Mântuitorul a fost Cel Dintâi dintre toţi şi Singurul care ne-a arătat în fiinţa Sa un
chip de om adevărat şi fără scăderi, atât în ce priveşte purtările în viaţă, cât şi în
oricare alte privinţe". 

Panayotis  Nellas,  rezumând   învăţătura  patristică,  limpezeşte  acest  paradox
aparent. "Nu are importanţă faptul că Hristos nu a existat istoric pe vremea creaţiei
lui Adam. Faptul că Hristos este în realitatea supratemporală a lui Dumnezeu "mai-
întâi-născut  decât  toată  zidirea"  (Col.  1,  15-17)  constituie  o  învăţătură  biblică
fundamentală. Dacă omul, pentru care a fost făcută întreaga creaţie materială, a
răsărit  pe  pământ  ultimul  după  toate  creaturile,  atunci  este,  negreşit,  logic  ca
Hristos,  Care  reprezintă  scopul  întregii  creaţii  materiale  şi  spirituale,  să  fie
posterior  lui  Adam,  de  vreme  ce  toate  lucrurile  sunt  conduse  de  la  cele
nedesăvârşite  spre  desăvârşire.  Ca  realizare  supremă  a  omului,  este  firesc  ca
Hristos să reprezinte scopul mersului ascendent al umanităţii, început, dar şi capăt,
al istoriei".

Omul trebuie să tindă neîncetat spre acest Arhetip al său. Nu este vorba doar de
Cuvântul pur şi simplu, ci anume de Cuvântul întrupat. Căci, fiind o natură divino-
umană, omul trebuie să se desăvârşească atât spiritual, cât şi trupeşte. Făurindu-I
pe om, Dumnezeu "a sădit în firea sa un amestec de dumnezeiesc şi de omenesc
pentru ca să poată gusta din fericirea amândorura, atât bucuria de a sta în legătură
cu Dumnezeu, cât şi prin plăcerile pământeşti, prin simţământul care-l are, că nu-i
străin nici de bucurii". De aceea până şi "sufletul adevărat şi desăvârşit [prin firea
lui, precizarea Sfântul] este ceva unic, capabil să cugete şi nematerialnic, dar legat
prin simţuri de lumea materială". Această armonie desăvârşită dintre suflet şi trup,
în care nici sufletul nu-i este superior trupului (ca în religiile orientale), nici trupul
sufletului (ca la ateişti sau hedonişti), ci amândouă alcătuind fiinţa umană, este o
armonie în care urma să se sălăşluiască Hristos Dumnezeu. Căci dacă trupul ne-a
fost dat pentru a-L încăpea pe Dumnezeu, la vremea venirii lui Hristos în istorie,
tot pentru El ne-a fost dată şi raţiunea: "fiindcă pentru omul cel nou a fost alcătuită
dintru început natura omului; mintea şi dorinţa au fost făcute pentru Acela: minte



am primit ca să-L cunoaştem pe Hristos, dorinţă ca să alergăm spre El, memorie
avem ca să-L purtăm în ea pe El, fiindcă El a fost Arhetipul pentru cele zidite (de
El)".

Condiţia care ne apropie de Dumnezeu, făcându-ne asemănare desăvârşită a Lui,
este nepătimirea, pe care nu o pot avea animalele. "Curăţia, nepătimirea, fericirea,
înstrăinarea de orice rău şi multe altele de acest fel sunt cele prin care se exprimă
asemănarea omului cu Dumnezeu". Pentru ca nepătimirea noastră să fie realizabilă,
Dumnezeu ne dăruieşte până şi o naştere nepătimaşă, nouă celor născuţi din bărbat
şi femeie. Această naştere este Sfântul Botez. Căci "pentru ca să devină cu adevărat
om, Domnul a dat un alt început naturii umane, începutul unei a doua faceri, adică
naşterea spirituală prin Botez, care nu e numai o eliberare de consecinţele păcatului
strămoşesc, ci şi o realizare pentru fiecare credincios a operei pe care nu a realizat-
o Adam".  

Sfântul  Maxim,  mărturisitorul  e  de  părere  că  însuşi  Adam  a  fost  creat  de
Dumnezeu după chipul Său, cu scopul de a se naşte mai târziu cu voia lui din
Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dumnezeu voieşte ca omul să conlucreze liber, cu
puterea pe care o are în sine la naşterea sa. 

Nepătimirea  se  realizează  prin  petrecerea  neîncetată  în  Dumnezeu,  îndeplinind
poruncile Lui. Orice abatere a minţii de la Dumnezeu sfârşeşte prin a aluneca spre
rău. Fiinţa umană, fiind organizată teocentric, tinde în mod natural spre Dumnezeu.
Atunci când această tendinţă este întreruptă  de factori paraziţi, omul se dezbină în
fiinţa  sa  şi  apare  boala.  Unul  din  Părinţii  Pustiei  spunea  în  sfaturile  sale  către
monahi: "Cugetă cele bune, ca să nu cugeţi cele rele, deoarece nu stă în firea minţii
omeneşti  ca  să  stea  nemişcată".  Adam nu  a  îndeplinit  această  poruncă  şi  şi-a
despărţit  mintea  de  Dumnezeu,  cugetând  cele  străine.  Astfel  el  L-a  negat  pe
Dumnezeu,  sursa  existenţei  sale.  Drept  urmare,  Adam  s-a  dat  pe  sine  morţii,
sinucigându-se în sensul cel mai adevărat al cuvântului. Deoarece, atunci "când Îl
neagă  pe  Dumnezeu,  omul  se  neagă  pe  sine  însuşi  şi  se  autodistruge.  Când
vieţuieşte teocentric, el se pune în valoare la infinit pe sine însuşi, se dezvoltă şi
întregeşte în veşnicie". 

Însă pe lângă mişcarea înspre Dumnezeu, pe care omul o are în sine în chip firesc,
omul  mai  are  şi  o  altă  mişcare,  nefirească,  spre  cele  animalice.  Această  dublă
orientare  a  omului  este  o  consecinţă  a  păcatului,  pe  care  o  vom  discuta  în
continuare.

3. Omul - chip al lui Dumnezeu şi chip al animalului



Omul se naşte, creşte, are nevoie de hrană, îmbătrâneşte şi moare ca şi animalele.
Cum dar îl vom numi chip al lui Dumnezeu, din moment ce nici una din acestea nu
îi sunt proprii lui Dumnezeu? Acestea ni se par nouă, deoarece judecăm după cele
ce  se  văd,  iar  omul,  prin  ceea  ce  se  vede,  este  în  cea  mai  mare  parte  chip  al
animalului, iar chip al lui Dumnezeu este mai mult prin ceea ce nu se vede. Adam
nu a cunoscut nici una din acestea, el nici nu s-a născut ca noi, nici nu a supt sân,
nici  nu a cunoscut creşterea de la mic la mare,  ci  a avut de la început "vârsta
bărbatului desăvârşit" (Efes. 4, 13), vârsta lui Hristos. Acelaşi lucru se poate spune
şi despre Eva, care împreună cu Adam alcătuieşte omul, căci "a făcut Dumnezeu pe
om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie"
(Fc. 1, 27).
Unii  Părinţi  Bisericeşti  sunt  de  părere  că  separarea  în  bărbat  şi  femeie  este
posterioară creaţiei.  Scriptura spune că "Dumnezeu a făcut pe om. După chipul lui
Dumnezeu l-a făcut pe el" (Fc. 1,27). Crearea celui ce a fost făcut "după chip" şi-a
atins din acel moment desăvârşirea. Dar Scriptura se întoarce din nou şi ţine să
precizeze; "Bărbat şi femeie i-a făcut pe ei". Cred că toţi sunt de acord că acest
lucru nu s-a spus în legătură cu Dumnezeu ca model originar (cu toate că) - după
cum zice Apostolul - "în Hristos Iisus nu mai este nici parte bărbătească, nici parte
femeiască" (Gal.  3,28). Şi cu toate acestea,  Scriptura ne istoriseşte că în aceste
două direcţii s-a împărţit omenirea". 

Prin specificarea bărbat şi femeie, Sfântul Grigorie de Nyssa crede că s-a introdus
în fiinţa noastră ceva "cu totul străin de Dumnezeu", "împărţire care n-are a face cu
modelul dumnezeiesc, ci [...] ne încadrează în ceata vietăţilor necugetătoare". 

Ideea că bărbatul şi femeia nu au fost separaţi dintru început a dat în diferite culturi
naştere unor interpretări, de stare pe care au avut-o înainte de căderea în păcat.
Căci "dacă viaţa celor restabiliţi se aseamănă cu cea a îngerilor, atunci e limpede că
viaţa de dinainte de păcat era un fel de viaţă îngerească". Deşi anterioară căderii,
separarea în bărbat şi femeie este o urmare a căderii. Acest paradox se explică prin
atotştiinţa şi înainte-vederea lui Dumnezeu, "întrucât [Dumnezeu] prin puterea Lui
a văzut mai dinainte depărtarea noastră liberă de pe calea cea dreaptă şi căderea
care  a  urmat,  departe  de  viaţa  îngerilor,  pentru  ca  să  nu  nimicească  sufletele
omeneşti care uitaseră cu totul chipul în care se desăvârşesc îngerii, Dumnezeu a
rânduit pentru firea noastră ceva mai potrivit stării de după alunecarea noastră în
păcat: în loc să rămânem la vrednicia îngerească, El ne-a îngăduit să transmitem
viaţa de la unii la alţii întocmai ca dobitoacele şi ca vietăţile necugetătoare".  

Sfântul Ioan Gură de Aur, care a scris atâtea cuvinte înălţătoare despre căsătorie,
fiind cred că cel mai mare dascăl al vieţii de familie, nu ezită să vadă în căsătorie



decât o urmare a morţii: "După ce nu a ascultat de Dumnezeu şi s-a făcut pământ şi
ţărână,  scrie  Sfântul,  omul  a  pierdut  împreună  cu  acea  petrecere  fericită  şi
frumuseţea  fecioriei.  După  ce,  ajungând  robiţi,  au  dezbrăcat  această  haină
împărătească  şi  au  părăsit  lumea  cerească,  au  primit  stricăciunea  morţii  şi
blestemul şi durerea şi viaţa chinuită, atunci, o dată cu acestea, a fost introdusă şi
căsătoria...  Vezi  de  unde  şi-a  luat  obârşia  căsătoria,  de  unde  s-a  arătat  a  fi
necesară?... Fiindcă  unde este moarte, acolo e şi căsătoria, iar acolo unde nu este
aceea,  nu  urmează  nici  aceasta..."  Dumnezeu,  Care  are  nemăsurată  iubire  de
oameni, transformă răul în binecuvântare, prefăcând ceea ce a fost un rezultat al
păcatului  în ceva folositor. Omul nu va pieri,  ci  va căpăta şansa reabilitării.  El
poate  acum să  perpetueze  viaţa.  Numai  că  prin  modul  de  înmulţire,  în  chipul
dobitoacelor,  în  om  au  pătruns  toate  pornirile  şi  patimile  caracteristice  firii
dobitoacelor.  De aici încolo omul, cel după chipul lui Dumnezeu, devine şi chip al
dobitocului " şi "în cele pe care - ca dobitoacele necuvântătoare, - ştiu din fire, într-
acestea  îşi  găsesc  pieirea"  (Ap.  Iuda  1,  10).  Viaţa  omului  de  după cădere  e  o
continuă zbatere între animalitate şi Dumnezeire.

Dumnezeu nu cunoaşte patima . "Drept este Domnul Dumnezeul nostru şi nu este
nedreptate întru Dânsul", zice Psalmistul (Ps. 91,15). De aceea orice patimă nu este
altceva decât manifestarea în om a chipului dobitocului, care "la om creşte cu atât
mai mult cu cât conlucrează în ea şi mintea omului".  

Dacă  vom analiza  imnografia  şi  rugăciunile  ortodoxe,  vom vedea  că  ele  sunt
pătrunse de sentimentul că cel ce se roagă este mai "rău decât dobitocul": "căci
vierme sunt şi nu om", se smereşte împăratul David (Ps. 21, 6). Îndobitocirea este
urmarea practicării continue a păcatului, care se realizează prin folosirea iraţională
a pornirilor şi instinctelor date omului doar pentru supravieţuire în noile condiţii de
existenţă. 

Eseistul italian, Julius Evola, în cartea sa "Metafizica sexului" , urmând un scop
contrar celui pe care îl urmăm noi, face totuşi o afirmaţie care susţine ceea ce vom
spune. El observă că dintre toate vieţuitoarele doar omul îşi foloseşte instinctele
sexuale şi în afara scopului procreaţiei, neavând perioade anumite pentru aceasta,
ca dobitoacele. Acelaşi lucru se poate spune şi despre celelalte patimi, cum ar fi
mâncatul sau somnul. Să ne aducem aminte doar de chefurile romanilor, care îşi
gâdilau gâtlejul cu o pană, provocându-şi voma, pentru a face loc iarăşi mâncării.
"în urma înclinărilor şi preocupărilor animalice, adeseori se îndobitoceşte până şi
gândirea, aşa încât tot ce-i bun în noi cade sub ascultarea răutăţii. Îndată ce omul
îşi lasă spre degradare puterea cugetului, silindu-şi mintea ca patimile să prindă în
ea rădăcini, el devine robul patimilor  şi din clipa  aceea are loc în om o răsturnare



şi o înlocuire a peceţii lui Dumnezeu cu un chip al dobitocului, încât întreaga fire a
noastră porneşte pe calea aceasta ca şi cum mintea noastră n-ar mai cultiva decât
principii pătimaşe, ajutându-le să sporească tot mai mult".

În acest fel, pe măsură ce omul care practică virtutea dezvoltă în sine chipul lui
Dumnezeu, iar pe cel al dobitocului îl distruge, într-o măsură şi mai mare am putea
spune, omul care practică păcatul dezvoltă în sine chipul dobitocului, iar pe cel al
lui Dumnezeu îl pierde. Aceasta şi pentru că nimeni nu poate "întrece" şi depăşi pe
Dumnezeu,  imitându-l  virtuţile,  în  schimb omul  poate,  după cum am văzut,  să
întreacă dobitocul în patimă. 

În  una  din  cuvântările  sale,  Sfântul  Ioan  Gură  de  Aur  face  o  inventariere
interesantă a trăsăturilor animale lucrătoare în om, mai exact, Sfântul corespunde
fiecărei  patimi un animal:  "Spune-mi dar după care fapte să te cunosc că eşti
creştin, când totul te arată necreştin? Dar pentru ce spun: creştin? Nu pot şti bine
nici dacă eşti om. Când te văd că arunci cu picioarele ca un măgar, că sari ca un
taur, că nechezi după femei ca un armăsar, că eşti lacom la mâncare ca un urs, că-
ţi îngraşi trupul ca un catâr, că eşti ranchiunos ca o cămilă, că răpeşti ca un lup,
că te mânii ca un şarpe, că răneşti ca o scorpie, că eşti şiret ca o vulpe, că ţii în
tine  veninul  răutăţii  ca  o  aspidă  şi  viperă,  că  lupţi  împotriva  fraţilor  tăi  ca
demonul  cel  rău,  cum voi  putea  să  te  număr cu  oamenii  când nu văd în  tine
caracteristicile  firii  omeneşti?  [...]  Cum să  te  numesc?  Fiară?  Dar  fiarele  au
numai unul din cusururile amintite! Tu însă ai adunat în tine toate cusururile şi
mergi chiar mai departe decât fiarele sălbatice. Să te numesc drac? Dar dracul nu
slujeşte tiraniei stomacului, nici nu îndrăgeşte banii. Spune-mi, te rog, pot să te
mai numesc om când ai mai multe cusururi decât fiarele şi dracii?

Ai iată,  în  câteva  cuvinte,  raţiunea după care cel  ce  se  desparte  de Dumnezeu
devine mai rău decât dobitoacele şi chiar decât dracii. De fapt, acesta este mesajul
evanghelic, care intervine obsedant mai ales în epistolele pauline: "Au nu ştiţi că
celui ce vă daţi spre ascultare robi sunteţi robi aceluia căruia vă supuneţi; fie ai
păcatului spre moarte, fie ai ascultării spre dreptate" (Rom. 6, 16). "Căci şi noi
eram altă dată fără de minte [fără raţiune, ca şi dobitoacele), neascultători, amăgiţi,
slujind poftelor şi multor feluri de desfătări, petrecând viaţa în răutate şi pizmuire,
urâţi fiind şi urându-ne unul pe altul; iar când bunătatea şi iubirea de oameni a
Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat, El ne-a mântuit  nu din faptele cele
întru dreptate săvârşite de noi, ci după a lui îndurare, prin baia naşterii celei de a
doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt" (Tit 3, 3-4).



Patima robeşte, ascunzând, ca o mască chipul lui Dumnezeu care este în noi. Omul
stăpânit de patimi nu poate să cunoască pe Dumnezeu. Pentru Platon, patima este o
piedică în calea filozofiei: "Căci să ştii, declară Socrate în Republica, că pe cât mai
palide  devin  pentru  mine  plăcerile  legate  de  trup,  pe  atât  sporesc  dorinţele  şi
plăcerile  iscate  de  convorbiri".  Dezvoltând  aceeaşi  idee,  Platon  relatează  în
continuare o întâmplare cu Sofocle: "Odată, povesteşte acelaşi personaj, am fost de
faţă când cineva l-a întrebat pe poetul Sofocle: "Cum stai, Sofocle, cu plăcerile
iubirii? Mai poţi oare să te bucuri de o femeie?" Poetul răspunse: "Nu vorbi cu
păcat, omule! Cu adâncă mulţumire am scăpat de iubire, de parcă aş fi fugit de un
stăpân smintit şi sălbatic". 

Patimile  sunt  adesea  înfăţişate  de  Sfinţii  Părinţi  ca  nişte  fiare  care  ne  sfâşie.
"închipuie-ţi, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că şi mânia este tot o fiară. Arată şi
tu faţă de tine tot atâta zel cât îl arată alţii pentru îmblânzirea leilor; îmblânzeşte şi
tu, domesticeşte şi tu mânia din sufletul tău. Şi mânia are dinţi şi unghii groaznice;
dacă nu-ţi domesticeşti mânia, mânia omoară totul. Nu pot sfâşia leul şi vipera atât
de cumplit măruntaiele ca mânia, sfâşiindu-le necontenit cu unghiile ei de fier. Nu
vatămă  numai  trupul,  ci  strică  şi  sănătatea  sufletului,  mâncându-l,  rupându-i,
rozându-i toată puterea, făcându-l cu totul nefolositor".  

Atât  "mânia  [cât  şi  celelalte  patimi,  afirmă  Sfântul  Grigorie  al  Nyssei]  nu  pot
forma un punct de asemănare între Dumnezeu şi om".  Deoarece Dumnezeu, fiind
bunătatea şi nepizmuirea desăvârşită, nu se mânie.  Nici măcar izgonirea din Rai
nu a fost o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu nici nu loveşte,
nici nu cere satisfacţii, ci pedeapsa e o mişcare care vine în mod natural din partea
naturii ce a fost tiranizată şi defectată de acţiunea greşită a lui Adam, deoarece
căderea omului a provocat dereglarea întregului cosmos. 

Pînă aici am văzut că, după ce l-a creat pe om, iar acesta l-a stat împotrivă, căzând
în moarte, Dumnezeu nu doar că nu-l pedepseşte, ci toate câte au rezultat în urma
păcatului  le întoarce în favoarea omului.  Însăşi  moartea,  pe care o va cunoaşte
omul  de  acum  înainte,  nu  este  îndreptată  împotriva  omului,  ci  împotriva
"stricăciunii care-l învăluie".  

După  Sfântul  Grigorie  Teologul,  Dumnezeu  a  îngăduit  moartea  "ca  răul  să  nu
devină nemuritor".  Prin moartea biologică, Dumnezeu practic îl sustrage pe om
din  faţa  "răzbunării"  iraţionale  a  naturii,  oferindu-i  şansa  să  renască  într-o  altă
dimensiune.  De aceea nimic din cele cu câte  l-a înzestrat  Dumnezeu pe om în
"noua sa pribegie" nu poate fi considerat rău, chiar şi aceleaşi patimi. Pe de o parte,
instinctele sunt o poartă care poate duce spre iraţionalitate, iar pe de altă parte,



acestea constituie "un leac şi  o binecuvântare,  o posibilitate  nouă pe care o dă
Dumnezeu omului ca să poată supravieţui în moarte, din moment ce a pierdut viaţa
şi,  mai ales,  ca să supravieţuiască corect,  să ajungă în punctul  de a regăsi  mai
deplină viaţa şi forma mai frumoasă a naturii lui Hristos". 

Oricât s-ar întări patimile împotriva omului, ele nu pot să şteargă cu desăvârşire
strălucirea  chipului  lui  Dumnezeu  din  noi.  Raţiunea  cu  care  este  înzestrat  are
putere să conducă cu ele. Iar atunci când "puterea minţii  ajunge să stăpânească
aceste  porniri,  oamenii  pot  face tot  atâtea virtuţi.  Mânia poate  deveni  bărbăţie,
sfiala poate duce la siguranţa întemeiată, din frică se poate ajunge la ascultare, din
ură la antipatie faţă de rău, din patima amorului la dorul puternic după frumosul cel
real  şi aceasta pentru că o fire demnă se ridică deasupra patimilor şi se fereşte să
ajungă în robia răului (o astfel de mândrie e lăudată de marele apostol Pavel atunci
când ne cere să căutăm cele de sus)". 

Omul este singura fiinţă liberă, iar ceea ce îl smulge pe om din circuitul biologic
închis este practicarea virtuţilor, care sunt o însuşire proprie doar naturii divino-
umane. Dacă animalele se supun şi sunt conduse de legităţile naturii, fără să le
poată depăşi, omul are putere să supună el aceste legităţi în favoarea sa. În aceasta
constă şi dovada supremei libertăţi a omului, care-l ridică peste legile iraţionale şi
intransigente ale Universului în care trăim. Aceasta ne mai arată că omul este şi
stăpân al acestui Univers şi că pe lângă biologic mai are ceva care desemnează
natura sa atemporală şi aspaţială. Omul este de nepătruns, progresele sale în toate
domeniile sunt imprevizibile şi inepuizabile - aceasta ne vorbeşte de originea sa
divină, că omul este chip al infinităţii lui Dumnezeu.

Fiind o fiinţă divino-umană, omul tinde în chip natural spre Dumnezeu. Atunci
când această mişcare este întreruptă sau înăbuşită,  omul este bântuit  de o mare
nelinişte şi  tristeţe, pe care Blaga o numea "tristeţe metafizică". "Neliniştit  este
sufletul  meu,  Doamne,  pînă când nu se  va  odihni  întru  Tine",  oftează  fericitul
Augustin chiar la începutul "Confesiunilor" sale. 

"Căci  sufletul  omului,  scrie  Sfântul  Tihon  din  Zadonsk,  fiind  duh  creat  de
Dumnezeu,  în  nimic  altceva  nu-şi  află  plăcerea,  liniştea,  pacea,  mângâierea  şi
bucuria, decât numai în Dumnezeu, de la Care, după chipul şi asemănarea Aceluia,
a primit fiinţă; atunci când se desparte de El, e nevoit să-şi caute plăcerea în făpturi
şi cu patimi felurite, ca şi cu nişte roşcove, se hrăneşte..." 

Voind să scape de această tristeţe, grecii au inventat banchetele şi sălile de teatru,
discuţiile filozofice, pentru cei mai spiritualizaţi, dar şi jocurile şi orgiile pentru cei



cu totul trupeşti. Aceasta era o consecinţă logică a religiei antice greceşti. Grecul
era tiranizat de ideea destinului implacabil şi de spiritul răzbunător al zeilor. Zeii
Greciei antice nu doar că nu îi ajutau pe oameni, ci orice încercare a vreunui zeu
minor de a conlucra cu muritorii era aspru pedepsită de zeii mai mari. Atunci când
Prometeu îndrăzneşte să ducă focul oamenilor, Zeus îl  leagă de o stâncă,  unde
vulturii aveau să-i ciupească ficatul zeului umanist, ficat care peste noapte creştea
la loc pentru a putea fi ciupit la nesfârşit. Iar după toate aceste farse a cetăţenilor
cerului îndreptate împotriva oamenilor în timpul vieţii lor pământeşti, dincolo îi
aştepta în mod inevitabil  focul  Hadesului.   Iată de ce grecii  aveau o motivaţie
logică a hedonismului lor, reieşind din doctrina lor religioasă. Drept urmare ei au
ajuns să îndumnezeiască corpul omenesc, plăzmuind un "dumnezeu" de tipul celui
freudian şi nietzschean, în care biologicul, instinctualul, încearcă din răsputeri să
îmbrace haina strălucirii care nu i se potriveşte. O astfel de îndumnezeire a omului,
fără Dumnezeu şi împotriva lui Dumnezeu, este împlinirea dorinţei diavolului, pe
care acesta i-a şoptit-o Evei în Rai. Să nu uităm însă că grecii au făcut aceasta
dintr-o mare tristeţe, tiranizaţi de monstruozitatea fatalităţii morţii şi a nedreptăţii. 

Această atitudine, tipică nu numai pentru grecii antici, ci pentru toţi oamenii fără
Dumnezeu,  a  atins  proporţii  monstruoase  în  lumea contemporană.  Ea însă  este
nemotivată pentru o lume în care se pare că nu mai este om care să nu fi auzit
niciodată de Hristos. "Cu noi este Dumnezeu", aşa se tâlcuieşte Emanuel, numele
Dumnezeului Care a primit să fie om, pentru a-l face pe om dumnezeu după har.
Cu noi este Dumnezeu, Biruitorul Morţii sau şi mai exact, în noi este Dumnezeu!

Da, omul contemporan este un om al neliniştilor. Epoca în care trăim este aşa.
Omul  a  ajuns,  în  clipele  sale  de  singurătate  apăsătoare,  să  nu-şi  mai  înţeleagă
cauzele propriei nelinişti. Însă ceea ce ne nelinişteşte pe fiecare dintre noi nu este
altceva decât  glasul  absenţei  lui  Dumnezeu. Dumnezeu efectiv strigă din inima
fiecăruia, iar durerea şi neliniştea omului care înăbuşă acest glas se poate asemăna
doar cu durerea şi neliniştea fetei adolescente care avortează, iar noaptea se visează
alăptând un copil. Noi trebuie să-L "zămislim" pe Dumnezeu în inimile noastre, de
la Duhul Sfânt, şi să-L "naştem" lumii, neîncetat, în toată viaţa noastră.

Iată "aerul înălţimilor" după care râvnea Nietzsche, iată supraomul! Iată şi "omul -
măsură a tuturor lucrurilor"! Iată suma eforturilor de a-l prea mări pe om: OMUL -
CHIP AL LUI DUMNEZEU! 

 



Cu un sărut mai aproape de moarte

Când eram mic, nu suportam ticăitul ceasurilor. Şi asta nu pentru că sufeream cu
nervii  sau  de  insomnie,  ci  pentru  că  ceasul  îmi  amintea  de  existenţa  timpului.
Fiecare tic-tac se asocia pentru mine cu o bătaie în porţile morţii. Când mă culcam
în pat  şi  în întuneric  se  mai  vedea numai  conturul  albicios al  ferestrei,  ticăitul
ceasului se asemăna cu zgomotul roţilor unui tren care mă duce spre moarte. Era
atât de scurt un ticăit, dar era destul ca să mă cufunde într-o tristeţe doborâtoare,
într-o tristeţe din care nu credeam că voi ieşi vreodată. Era îngrozitor să ştiu că eu
nu voi putea întoarce înapoi timpul vieţii mele nici măcar cu un singur ticăit. Mă
sfâşiam să simt cum dispare în nefiinţă pentru totdeauna şi irecuperabil  sunetul
acela monoton şi trist.

Acest sentiment îl retrăiam mai cu seamă seara, la culcare. Dar adevărata tristeţe şi
singurătate mă copleşea în casele străine, chiar şi la bunica, unde mă adormea un
ceas mare sovietic. Atunci mă gândeam ce deprimant ar fi să aud astfel de ceasuri
toată ziua, dar totodată îmi dădeam seama că ele ticăie chiar şi atunci când eu nu le
aud. Orice n-aş fi făcut şi oriunde nu m-aş fi dus, timpul trecea.

Singurul rost pe care îl mai vedeam era să urmăresc cât mai atent trecerea timpului,
să o înregistrez, să o explic. A fost cea mai dureroasă ocupaţie din viaţa mea, dar n-
a fost fără rost.

Am început să văd trecerea timpului în orice: în frunze care cad sau doar se mişcă,
în orice schimbare, în orice cuvânt sau gest care erau înghiţite imediat de trecut ca
de un stol de piranii. Eu însumi rămâneam nemişcat şi neputincios în faţa trecutului
care mă înghiţea încetul cu încetul.

Trecerea  timpului  se  poate  măsura  cu  orice.  O  măsuram  cu  hainele  din  care
creşteam, cu oamenii care mureau sau se căsătoreau. Nimic nu opreşte trecerea
timpului. Şi cei îndrăgostiţi pot spune: iată, suntem cu o atingere mai aproape de
moarte, suntem cu o îmbrăţişare, cu un sărut mai aproape de moarte.

Suntem întotdeauna mai aproape. De multe ori mă surprind asupra aceluiaşi gând
în timpul Liturghiei, când preoţii şi diaconii îşi dau sărutul iertării şi al dragostei
înainte de a se împărtăşi cu Trupul şi Sângele lui Hristos. Atunci ei se cuprind şi
sărutându-se pe umăr, zic: "Hristos în mijlocul nostru", iar celălalt răspunde: "Este
şi va fi".



Ce minunat! atunci sunt cu adevărat cu un sărut mai aproape de moarte, dar şi mai
aproape de Viaţă. Pentru un singur lucru mă rog atunci, ca sărutul acesta să mă
apropie anume de Viaţă şi nu de moarte.
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