“Iată stau la uşă şi bat. De va auzi cineva glasul
Meu şi va deschide, voi intra la el, şi voi cina cu
el şi el cu Mine” (Apocalipsa 3, 20)
Numărul 66 (2015), Duminica a 3-a după Rusalii
(Despre grijile vieţii)

Evanghelia: Matei 6, 22-33*

Z

is-a Domnul: “Luminătorul trupului este ochiul; deci, dacă ochiul
tău e curat, tot trupul tău va fi luminat; dar dacă ochiul tău e rău,
tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care se află'n tine este
întuneric, cu cât mai mult întunericul!
Nimeni nu poate sluji la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe
celălalt îl va iubi, sau de unul se va alipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu
puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona.
De aceea vă spun: Nu purtaţi grijă pentru viaţa voastră ce veţi mânca
şi ce veţi bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare nu
este viaţa mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la
păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult
altceva decât ele? Şi cine dintre voi, purtându-şi grija, poate să-i adauge
staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce purtaţi grijă? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, dar v'o
spun Eu vouă că nici Solomon, în toată slava lui, nu s'a îmbrăcat ca unul
din ei! Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în
cuptor, Dumnezeu aşa o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi,
puţin-credincioşilor? Aşadar, nu vă îngrijoraţi spunând: Ce vom mânca?
sau: Ce vom bea? sau: Cu ce ne vom îmbrăca? – deoarece pe toate
acestea păgânii le caută –; că ştie Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie
de toate acestea; ci căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea vi se vor adăuga.”
*)Texte preluate din ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, 2000, citată pe scurt: Biblia Bartolomeu
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Despre grijile vieţii
Cuviosul Paisie Aghioritul
Cu cât oamenii se îndepărtează mai mult de viaţa cea simplă, firească şi înaintează
spre lux, cu atât creşte şi neliniştea din ei. Şi cu cât se îndepărtează mai mult de
Dumnezeu, este firesc să nu afle nicăieri odihna. De aceea umblă neliniştiţi chiar şi
împrejurul lumii – precum cureaua maşinii împrejurul roţii nebune – pentru că în
toată planeta noastră nu încape multa lor nelinişte. Din traiul cel bun lumesc, din
fericirea lumească iese stresul lumesc. Educaţia exterioară cu stres duce în fiecare
zi sute de oameni (chiar şi copii mici) la psihanalize şi la psihiatri şi construieşte mereu spitale de boli psihice şi instruieşte psihiatrii, dintre care mulţi nici în
Dumnezeu nu cred, nici existenţa sufletului nu o primesc. Prin urmare, cum este cu
putinţă ca aceşti oameni să ajute suflete, când ei înşişi sunt plini de nelinişte? Cum
este cu putinţă ca omul să mângâie cu adevărat, dacă nu crede în Dumnezeu şi în
viaţa cea adevărată, cea de după moarte, cea veşnică? Când omul prinde sensul cel
mai adânc al vieţii celei adevărate, i se îndepărtează toată neliniştea şi-i vine mângâierea dumnezeiască, şi astfel se vindecă. Dacă ar fi mers cineva la spitalul sau cabinetul de boli psihice şi le-ar fi citit bolnavilor pe Avva Isaac, s-ar fi făcut bine toţi
cei ce ar fi crezut în Dumnezeu, pentru că ar fi cunoscut sensul cel mai adânc al
vieţii.
Oamenii încearcă să se liniştească cu calmante sau cu teorii yogaşi nu vor adevărata linişte care vine atunci când se smereşte omul şi care aduce mângâierea dumnezeiască înlăuntrul lor. Şi turiştii care vin din ţări străine şi umblă pe drumuri, prin
soare, căldură, praf, prin atâta zăpuşeală, gândeşte-te cât suferă! Ce silă, ce apăsare sufletească au de ajung să socoată destindere această chinuială exterioară! Cât
sunt de izgoniţi de ei înşişi, de ajung să socoată această chinuială drept odihnă!
Când vedem un om cu o nelinişte mare, cu mâhnire şi supărare, deşi le are pe toate
– nu-i lipseşte nimic – atunci să ştim că-i lipseşte Dumnezeu. În cele din urmă, oamenii sunt chinuiţi şi de bogăţie, pentru că bunurile lumeşti nu-i împlinesc sufleteşte; suferă de un chin îndoit. Cunosc oameni bogaţi care au de toate şi nu au copii,
şi tot se chinuiesc. Se plictisesc de somn, se plictisesc de plimbări, sunt chinuiţi de
toate. “În regulă”, îi zic unuia, “dacă ai timp liber, fă-ţi cele duhovniceşti. Citeşte un
Ceas, citeşte puţin din Evanghelie”. “Nu pot”, îmi spune. “Fă un bine, du-te la un
spital şi mângâie un bolnav”. “Cum să merg până acolo?”, îmi răspunde. “Şi de ce
să fac aceasta?”. “Du-te şi ajută vreun sărac de prin vecini”. “Nu, nu mă mulţumeşte nici aceasta”, spune. Să aibă timp liber, să aibă o grămada de case, să aibă toate
bunătăţile şi să se chinuiască! Ştiţi câţi astfel de oameni există? Şi se chinuiesc până
ce li se strâmbă mintea? Înfricoşător! Şi dacă nici nu lucrează, ci îşi trag veniturile
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numai din averile lor, atunci sunt cei mai chinuiţi oameni. Dacă ar avea cel puţin un
serviciu, ar fi mai bine.
Oamenii se grăbesc şi aleargă mereu. La ora cutare trebuie să se afle aici, la cealaltă acolo, şi aşa mai departe. Şi ca să nu uite ce au de făcut, şi le notează pe toate.
Cu atâta alergătura, tot este bine ca îşi mai amintesc cum îi cheamă… Nici pe ei
înşişi nu se cunosc. Dar cum să se cunoască? Se poate să te oglindeşti în apă tulbure? Dumnezeu să mă ierte, dar lumea a ajuns un adevărat spital de nebuni. Oamenii nu se gândesc la cealaltă viaţă, ci cer numai aici mai multe bunuri materiale. De
aceea nu află linişte şi aleargă mereu.
Bine că există viaţa de dincolo. Dacă oamenii ar fi trăit veşnic în viaţa aceasta, nu ar
fi existat un iad mai mare, dat fiind felul în care şi-au făcut ei viaţa. Cu neliniştea
asta de acum, dacă ar fi trăit 800-900 de ani, ca în vremea lui Noe, ar fi trăit un
mare iad. “Zilele anilor noştri şaptezeci de ani, iar de vor fi în putere, optzeci de ani;
şi ce este mai mult decât aceştia, osteneala şi durere.” (Ps. 89, 10-11). Şaptezeci de
ani sunt de ajuns ca oamenii să-şi căpătuiască copiii.
Într-o zi a trecut pe la coliba mea un medic care trăieşte în America şi mi-a spus
despre viaţa de acolo. Lucrează toată ziua. Fiecare membru al familiei trebuie să
aibă maşina sa. Apoi acasă, pentru ca fiecare să se mişte liber, trebuie să aibă patru
televizoare. Lucrează şi se ostenesc ca să scoată bani mulţi, ca sa spună că sunt
aranjaţi şi fericiţi. Dar ce legătură au toate astea cu fericirea? O astfel de viaţă plină
de nelinişte şi într-o neîncetată alergătură (după bani) nu înseamnă fericirea, ci este un iad. Ce să faci cu viaţa într-un astfel de stres? Dacă ar fi trebuit ca întreaga
lume să trăiască o astfel de viaţă, eu nu aş fi voit-o. Dacă Dumnezeu le-ar fi zis acestor oameni: “Nu vă pedepsesc pentru viaţa ce o trăiţi, însă vă voi lăsa să trăiţi
veşnic în acest fel”, asta pentru mine ar fi fost un mare iad.
De aceea, mulţi oameni nu pot răbda să trăiască în astfel de condiţii şi ies afară în
aer liber, fără direcţie şi scop. Se adună în grupuri şi merg în afara oraşelor, în
mijlocul naturii, unii ca să facă gimnastică, iar alţii pentru altceva. Mi s-a spus
despre unii că ies în aer liber şi aleargă, ori se suie pe munţi până la înălţimea de
6000 de metri. Îşi ţin răsuflarea, apoi o lasă, şi iarăşi inspiră adânc… Lucruri de
nimic. Aceasta arată că inima lor este strivită de nelinişte şi caută o ieşire. Am spus
unuia dintre aceştia: “Voi săpaţi o groapă, o măriţi, vă minunaţi de groapa ce aţi
făcut-o şi… săriţi în ea, prăvălindu-vă în jos, în timp ce noi *creştinii+ săpăm groapa,
dar aflăm metale preţioase. Nevoinţa noastră are rost, fiindcă se face pentru ceva
mai înalt.“
Sursa: Cuviosul Paisie Aghioritul, Cu durere si cu dragoste pentru omul contempo-ran, Editura Evanghelismos, 2003
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Vitamine duhovniceşti
Pretutindeni auzim sunt stresat, mă stresează nu ştiu ce. Cum poate să
răspundă un credincios într-o situaţie de stres?
Îngrijorarea produce ceea ce numesc specialiştii stres. Adică produce o stare
sufletească în care omul nu mai gândeşte bine, nu vede soluţia, nu se mai poate
odihni, nu-şi mai poate controla reacţiile. (…) Deci dacă mă îngrijorez, eu produc
nişte hormoni care să-mi dea putere să schimb situaţia. Şi eu nu schimb situaţia, ci
doar mă plâng. Şi sunt încărcată dublu şi cu aceste substanţe care ar fi trebuit să fie
activate, să fie puse la treabă, să mă pună la treabă.
Este o adevărată artă ca să ai grijă de toate şi să nu te îngrijorezi. Această artă este
arta de a te lăsa iubit şi de a profita de cine te iubeşte. Ne pricepem puţin, de
exemplu, să ne descărcăm de stres în preajma celor dragi. Ştim că mama ne iubeşte
destul de mult, încât să ne permitem să-i răspundem mai urât sau să fim mai
furioşi. (…) Ar trebui să învăţăm din acest lucru şi să profităm de înţelegerea şi de
puterea iubirii a lui Dumnezeu Care ne iubeşte. Şi să I le spunem toate chiar în clipa
în care suntem chinuiţi: “Doamne, Tu ai zis să nu mă îngrijorez, dar, iată, eu sunt
speriată, iată, eu sunt neliniştită, iată, nu pot să mă stăpânesc acum”. Atunci, în
momentul acela: “N-ai putea Tu să faci ceva?” Şi vom fi uimiţi văzând câte poate
Dumnezeu să facă. Dar noi Îl uităm. Mai degrabă îl chemăm pe diavolul, mai
degrabă blestemăm în momentele de durere, de suferinţă. (…)
Primirea durerii, primirea îngrijorării, primirea necazului este o cale de mântuire. Şi
va descoperi omul care primeşte necazul pe care-l are, va descoperi că necazul este
uşă, e prag, e trecere. Refuzându-l devine baltă. Rămânem în el făcându-ne că
n-avem necazul acela şi că nu ştim ce să facem. Sigur că nu ştim ce să facem, dar
Dumnezeu ştie.
Asta aş vrea să priceapă omul nostru chinuit. Avem o viaţă grea, chinuită, nu ne-o
schimbă nimeni, ci doar căpătăm putere ca în această viaţă grea să fim puternici, să
avem şi bucurie, să ne bucurăm c-am trăit şi că trăim. Asta-i tot! Şi Dumnezeu este
prezent aici în iad şi ne ajută (…). Este iadul pe pământ acum, dar să nu uităm că
Adam l-a pierdut pe Dumnezeu în Rai şi l-a regăsit în iad. Deci, noi să nu căutăm nu
ştiu ce rai închipuit, nu ştiu ce lipsă de griji şi de necazuri, ci prezenţa Celui care
poate să ne scoată din iad. Şi este aici şi ne scoate. Acum! Pe mine, uite, mă scoate
în fiecare zi şi eu sunt bucuroasă.
Sursa: Maica Siluana Vlad, transcrierea unui fragment intitulat Despre stres din emisiunea "Între cer și
pământ" de la Radio Logos, Craiova, 2007, care se găseşte pe site-ul: www.crestinortodox.ro

