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Pustia de departe, pustia de aproape…
Preot de mir,
Constantin Necula

Patericul. E prima carte, dupã Sfânta Scripturã, pe care

o auzi citatã de marea majoritate a trãitorilor ortodocºi. De la
monahul mirosind a tãmâie amorþitã în umbra de luminã a
absidei ºi a chiliei la tânãrul în blugi, uneori tãiaþi, cartea
aceasta a vrãjit ºi a convertit mii de oameni ºi i-a þinut pe
mulþi – prin personajele ei, eroi ai pustiei de departe – treji de
dragul lui Hristos. Însã eroii Pustiei de aproape de prea puþine
ori au fost iconizaþi cu atâta curaj ºi ingeniozitate mãrturisitoare ca în cartea aceasta, veritabil manual de antiterorism în
plan duhovnicesc. Prea adesea convinºi cã rigorismul ºi triumfalismul pot ascunde lipsa de vigoare duhovniceascã ºi realism
specific creºtinismului autentic, nu de puþine ori am uitat cã
dincolo de Filocalii sau Paterice, dincolo de concordanþe pe teme
sau tratate de teologie stau oameni, oamenii lui Dumnezeu.
Or, aceastã carte a lui Danion Vasile ne umple de uimire prin
firescul sãu, prin naturaleþea prin care ºi pe noi nouã ne aratã.
Ne oferã o ºansã de-a ne vedea altfel. Ai lui Dumnezeu, în ciuda
lucrurilor, uneori, monotone, pe care le trãim, dar în care
facem ce ne este mai la îndemânã: sã-L cãutãm, sã-L aflãm
pe Dumnezeu.
Nimic înspãimântãtor sau apocaliptic, nimic zdrobitor sau
diafan pânã la inexistenþã. Ca un film cu titlul Creºtinismul de
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lângã noi… Departe de a diminua din învãþãturile Pãrinþilor
Pustiei, cartea aceasta, care prezintã Patericul pe înþelesul mirenilor (deºi ºi monahii tot mireni sunt – ce-i drept, alungiþi la
maxim în tensiunea dobândirii Împãrãþiei…), este un medicament împotriva schizoidiei, ruperii de noi înºine, cei ce suntem
fii ai Bisericii. Pentru cã aceastã eufonie patericalã ne aratã
clar cã în Hristos ºi în Bisericã nu existã altceva decât moduri
diferite de a merge pe Cale. Mincinoasa lume în care trãim – nu
altfel decât aceea în care s-au bucurat de harul lui Dumnezeu
bãtrânii Patericului clasic, al Nilului de Sus – mereu pusã pe
false valorizãri, în care un prezentator de talk-show e mai
presus decât un arhiereu, ºi nu ºtiu care cântãreaþã, care-ºi
bâþâie trupul ca sã dea impresia cã are voce, mai presus decât
o femeie care aduce copii pe lume, lumea aceasta, zic, îºi are
oglindirea ei duhovniceascã, valorificarea ei mireneascã în ce
priveºte tâlcul Patericului. Danion Vasile nu face decât sã ne-o
punã la îndemânã. Adicã în mâinile noastre obosite de muncã
sau de luarea notiþelor la curs, sau încã mirosind a cretã
sfãrâmatã între degete pe recele gazon de sticlã al tablei…
O carte curajoasã. De ce? Pentru cã-i obligã ºi pe cei mai
luminaþi dintre alcãtuitorii mitului superioritãþii monahismului
asupra stãrii de familie în Bisericã sã ia aminte la modul în
care Dumnezeu lucreazã între cei din afara spaþiilor sacralizate, arãtând cã Hristos este cu noi, cum a promis, în fiecare
punct al lumii pe care o strãbatem. Uneori, mai ales acolo
unde nu te aºtepþi sã fie!… Cartea aceasta, contor de prezenþã
a Duhului Sfânt în viaþa de familie, în viaþa bisericeascã, în
lumea proprie fiecãruia dintre noi, e curajoasã ºi pentru cã ne
þine în ea, ne conþine. Dovedind cã Biserica, inclusivistã, este
asemeni lui Dumnezeu: nu are a pierde pe nimeni. De aici ºi
un alt caracter al ei. Este o carte sãnãtoasã. Cu toatã aplecarea
ei spre sexualitate, ce li se poate pãrea un pic prea mare celor
obiºnuiþi sã creadã cã a fi creºtin înseamnã a nu avea opinie
despre aspectele privind sexualitatea. Este o carte sãnãtoasã,
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poate, tocmai din punctul acesta de vedere. Noi, care doar
tunãm ºi fulgerãm, dar nu oferim deocamdatã o alternativã
creºtinã alternativei hâde, pornografice, în care ne aruncã
mass-media, aflãm mãcar câteva pagini de la care putem sã
pornim decriptarea unei opinii corecte ºi în acest aspect de
ne-neglijat al vieþii.
Ar mai fi multe de zis sau de scris. Ceea ce aº vrea însã sã
rãmânã nu sunt rândurile mele, ci cartea aceasta. Care – oare
de ce? – mi-a adus aminte de una dintre stihirile idiomele ale
vecerniei mari din Duminica Cincizecimii: „Pe toate le dã Duhul
Sfânt: izvorãºte proorocii, sfinþeºte pe preoþi, pe cei necãrturari
i-a învãþat înþelepciune, pe pescari teologi i-a arãtat; toatã
rânduiala Bisericii o plineºte. Cel Ce eºti de o fiinþã ºi de un
scaun cu Tatãl ºi cu Fiul, Mângâietorule, slavã Þie!”
De n-om uita acestea, ºi adevãratul Pateric al mirenilor – pe
care numai Dumnezeu îl ºtie – va creºte de minunile pe care
El le lucreazã în mijlocul nostru! Cu noi ºi de dragul nostru…
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VIAÞA ÎN LUME
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1. Pãrintele Ilarion a venit sã facã sfeºtanie în casa unuia
dintre ucenicii sãi, un tatã foarte mâhnit cã nu avea mai mulþi
bani pentru a le asigura copiilor o hranã mai bunã ºi pentru
a le lua haine mai frumoase.
A doua zi, pãrintele i-a spus:
– Stãteam ieri la masã cu tine ºi copiii tãi. Am spus cu
toþii rugãciunea ºi am început sã mâncãm. Masa era sãrãcãcioasã, aºa cum mi-ai spus cã e la voi de obicei. Dar mi se
pãrea cã cel mare avea în farfurie miere, tu cu soþia ºi cu cel
mic aveaþi pâine ºi cel mijlociu avea mizerii. Mi-a descoperit
Dumnezeu cã bãiatul cel mare, mulþumindu-I pentru bucatele
pe care le mãnâncã, ia platã de la Dumnezeu. Tu cu soþia ºi
cu cel mic nici nu cârtiþi, dar nici nu sunteþi mulþumiþi cu
ceea ce aveþi. Iar cel mijlociu, nemulþumitor fiind, pierde plata
sãrãciei. Aceeaºi mâncare o aveþi, dar fiecãruia i se socoteºte
dupã mãsura sa.
Era un bãtrân mare ºi vãzãtor cu mintea, ºi s-a întâmplat
ca el, odatã, sã ºadã cu mai mulþi fraþi la masã ºi, când mâncau
ei, lua aminte bãtrânul cu duhul ºi vedea cã unii mãnâncã miere,
alþii pâine, iar alþii baligã. ªi se minuna, ºi se ruga lui Dumnezeu,
zicând: „Doamne, descoperã-mi taina aceasta, cã aceleaºi bucate
fiind puse pe masã înaintea tuturor, când mãnâncã se vãd aºa
schimbate.” ªi i-a venit lui glas de sus, zicând: „Cei ce mãnâncã
miere sunt cei ce cu fricã, cu cutremur ºi cu bucurie duhovniceascã
ºed la masã ºi neîncetat se roagã, ºi rugãciunea lor ca tãmâia se
suie la Dumnezeu. Cei ce mãnâncã pâine sunt cei ce mulþumesc
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pentru împãrtãºirea celor dãruite de la Dumnezeu, iar cei ce
mãnâncã baligã sunt cei ce cârtesc ºi zic: «Aceasta este bunã,
aceasta este putredã.» Deci nu trebuie sã zicem acestea sau aºa
sã socotim, ci mai vârtos sã proslãvim pe Dumnezeu ºi laude
sã-I înãlþãm Lui, ca sã se plineascã cuvântul cel zis de Apostol:
ori de mâncaþi, ori de beþi, ori altceva de faceþi, toate spre slava
lui Dumnezeu sã le faceþi.” (21-281)
*
2. Aºteptând sã le vinã rândul sã se spovedeascã, douã
femei au început sã vorbeascã despre credinþa în Dumnezeu.
Încetul cu încetul, discuþia a deviat spre subiecte lumeºti, în
cele din urmã transformându-se în bârfã. Când au început sã
vorbeascã despre scandalul pricinuit de dezvãluirile amantei
unui om cunoscut, pe care mass-media îl luase în vizor, i-au
cerut pãrerea unei femei care, pânã atunci, nu intrase în discuþie. Aceasta le-a spus:
– Dacã vreþi sã vã spovediþi, lãsaþi pãcatele altora ºi vedeþi-le
pe ale voastre. Iar dacã vreþi sã le analizaþi pe ale altora, atunci
amânaþi spovedania pe altã datã. Ori una, ori alta.
S-au adunat odatã cei din Schit, certându-se pentru Melchisedec ºi au uitat sã cheme pe avva Copri. Mai pe urmã
chemându-l, îl întrebarã de aceasta. Iar el, lovindu-se de trei ori
peste gurã, a zis: „Vai þie, Coprie! Vai þie, Coprie! Vai þie, Coprie!
Cãci cele ce þi-a poruncit Dumnezeu sã le faci le-ai lãsat ºi cele ce
nu le cere de la tine le cauþi.” ªi, auzind fraþii acestea, au fugit la
chiliile lor. (3-125)
*
3. Era o femeie care rãmãsese vãduvã cu douã fetiþe. Ea
îºi iubea foarte mult soþul ºi nu voia sã se mãrite a doua oarã.
La un an de la moartea soþului ei, la sâni i se formaserã niºte
noduli. Când s-a dus la doctor, acesta a întrebat-o:
– Ai o viaþã sexualã normalã?
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– V-am spus cã sunt vãduvã, domnule doctor.
– Vãduvã, am înþeles, dar nu ai relaþii cu niciun bãrbat?
– Nu, ºi nici nu am de gând.
– Treaba ta. S-ar putea ca nodulii aceºtia sã fie de la lipsa
relaþiei tale cu un bãrbat. Dacã vrei sã te gândeºti la sãnãtatea
ta ºi la binele copiilor tãi, ar fi bine sã te gândeºti sã fii cu
cineva. Altfel, te distrugi ºi psihic, ºi fizic. Nu trebuie sã te
mãriþi ca sã scapi de hormoni, îi spuse doctorul, ironic.
Ajungând la duhovnicul sãu, femeia îi spuse cu ochii în
lacrimi ce aflase de la doctor.
– Nu te îngrijora. Doctorii spun multe prostii. Vrei sã te
mãriþi din nou?
– Nu, dar dacã trebuie… Nu vreau sã curvesc.
– Nu trebuie sã te mãriþi numai ca sã ai cu cine sã te culci.
Dacã vrei sã rãmâi vãduvã, vei avea mare platã de la Dumnezeu.
– Dar cu nodulii, cum rãmâne?
– O sã ne rugãm la Maica Domnului, ºi or sã treacã.
Dupã câteva luni, femeia s-a dus din nou la doctor, pentru
control.
– Vãd cã eºti bine, sãnãtoasã. Cum e, ai þinut seama de
sfatul meu, nu? Un bãrbat e un bãrbat.
– Nu, domnule doctor. M-am rugat la Dumnezeu ºi m-a
ajutat… Precum puteþi vedea ºi dumneavoastrã.
Un frate oarecare, dacã a venit ziua începerii Sfântului ºi
Marelui Post, a pus în sine hotãrâre ºi fãgãduinþã înaintea lui
Dumnezeu cã nu va ieºi afarã din chilia lui pânã în ziua Sfintelor
Paºti. ªi aºa ºi-a gãtit în chilia sa toate cele ce-i trebuiau lui în
timpul postului pânã la Paºti. ªi s-a închis tare, ca sã nu poatã
intra nimeni la dânsul.
Iar vrãjmaºul diavol, neputând rãbda hotãrârea ºi fãgãduinþa acelui frate, ºi începerea cea bunã, ºi silinþa lui, a vrut sã-l
sminteascã din hotãrârea sa, sã-l scoatã afarã din chilie ºi sã-ºi
calce fãgãduinþa pe care a fãcut-o înaintea lui Dumnezeu. ªi aºa
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i-a umplut chilia cu pãduchi de lemn puturoºi, atât de mulþi,
încât nu era nicãieri loc în chilie, cât ai pune vârful degetului
unde sã nu fie pãduchi. Peste tot era plin ºi nu se vedeau pereþii
chiliei, nici podelele, nici pâinea, nici apa ºi toate vasele erau pline.
Iar el, vãzând atâta urâciune ºi grozãvie, ºi o pedeapsã ca aceea
în chilie, se mira foarte. ªi a cunoscut cã este ispitã diavoleascã,
dar rãbda mereu vitejeºte ºi se întãrea, zicând în cugetul sãu:
„Mãcar de mã va pedepsi Dumnezeu pânã la moarte, dar eu din
chilie afarã pânã în ziua Paºtilor nu voi ieºi. Dupã cum am
fãgãduit lui Dumnezeu, aºa voi face.”
Iar Dumnezeu, vãzând bãrbãteasca lui rãbdare, când a fost
în duminica a treia a Sfântului Post, a poruncit furnicilor sã
intre în chilia lui, sã-i scoatã toþi pãduchii din chilie. ªi aºa au
venit ºi au intrat în chilia lui o mulþime de furnici, ca la un rãzboi
cu mare vitejie ºi cu mânie asupra pãduchilor de lemn. ªi au
acoperit mulþimea furnicilor toþi pãduchii. Fratele stând, cãuta
ºi se minuna de un lucru ca acesta, cã fiecare furnicã ieºea din
chilie pe ferestre, pe unde intrase, trãgând câte un pãduche de
lemn afarã. ªi aºa, într-un ceas, i-au scos ºi i-au curãþit pe toþi
din chilie. Pentru aceea, fraþilor, bunã este rãbdarea în ispite,
pentru cã cei ce rabdã cu mulþumitã, ajung la bun sfârºit. (5-340)
*
4. Într-o noapte, în timp ce se ruga, Dumnezeu i-a descoperit pãrintelui Serafim cã douã dintre ucenicele sale au murit.
Uneia, care crescuse cu greu doi copii, fiind vãduvã ºi fãrã sã
fie ajutatã, au venit îngerii sã-i ia sufletul, cu toate cã fusese
o femeie cârtitoare ºi cãdea des în deznãdejde.
Cealaltã murise pe patul de boalã lângã care se aflau soþul
ºi cei ºase copii. Când a murit, nu au venit îngerii sã-i ia sufletul. Cât trãise, ea Îi mulþumea tot timpul lui Dumnezeu pentru
grija cu care o înconjura.
Pãrintele a întrebat: „Cum, Doamne, pe cea care cârtea
au luat-o îngerii ºi pe cealaltã nu?”
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