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Întrezăriri
Fiule, m-am vrut să-ţi fiu
candelă de ceas târziu.
De din vară-n primăvară
mi-i lumina tot mai rară.
N-o să-mi fie dor de soare,
ci de luna din izvoare
și de berze călătoare.
Valeriu Anania,
„Orele mamei”

Vislumbres
Hijo, yo te quise ser
candela al anochecer.
De verano a primavera
ay, mi luz cuán débil era.
El sol no voy a extrañar,
sino la luna en el mar
y cigüeñas al viajar.
Valeriu Anania,
“Las horas de la madre”

RODNICA SENINĂTATE A ÎNGĂDUINŢEI

După cum sunt vremurile, locurile şi natura oamenilor, aşa se vor potrivi şi statura preoţiei, gradul de asprime
a călugăriei şi stilistica predicatoare. Temperamentul,
cultura şi charisma preotului se vor plia inevitabil pe tradiţiile, istoria, geografia şi mentalităţile comunităţii
respective. Într-un fel se întemeiază şi se desfăşoară predica într-un sat de munte, printre ciobani, vânători, ţapinari sau apicultori, şi altfel într-un port, pe o corabie, în
deşert, pe front, sau într-un sat de pescari. Într-un fel
captezi atenţia, respectul şi ascultarea podgorenilor, altfel
îi cucereşti pe insulari, puşcăriaşi, soldaţi, elevi sau fermieri, după cum specificul urban solicită alte energii şi
tactici retorice faţă de universul rural ş.a.m.d.
În sfârşit, ca să venim la subiectul nostru, dealurile
transilvane determină altă statură, cu altă rostire a
ethosului, decât cea impusă de sudul dobrogean, nordul bucovinean, periferiile bucureştene, alogenia bănăţeană, cea constănţeană etc. În plus, atunci când experienţa duhovnicului (stareţului, predicatorului) este
una multiplă, trecută prin medii variate,

LA FRUCTÍFERA SERENIDAD DE LA CLEMENCIA

Según los tiempos, los lugares y la naturaleza de las
personas, se ajustarán la altura del sacerdocio, el grado
de severidad del monacato y la estilística predicadora. El
temperamento, la cultura y el carisma del sacerdote se
amoldarán inevitablemente a las tradiciones, la historia, la geografía y las mentalidades de cada comunidad.
De una forma se funda y se desarrolla el sermón en un
pueblo de montaña, entre pastores, cazadores, gancheros o apicultores, y de otra en un puerto, en un barco, en
el desierto, en el frente, o en un pueblo pesquero. De una
forma captas la atención, el respeto y la escucha de los
viticultores, de otro modo conquistas a los isleños, a los
presidiarios, a los soldados, alumnos o granjeros, de la
misma manera que lo específico urbano solicita otras
energías y tácticas retóricas en comparación con el universo rural, etc.
En fin, para llegar a nuestro tema, las colinas transilvanas determinan otra altura, con otra pronunciación
del ethos, que la impuesta por el sur de Dobrogea, el norte
de Bucovina, las periferias de Bucarest, lo alógeno del
Banato, de Constanza, etc. Además, cuando la experiencia del padre espiritual (el abad, el predicador) es múltiple, habiendo pasado por medios diversos,
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ba chiar antipodice, anvergura convingerilor şi miezul
pledoariilor sale sporesc benefic forţa de penetraţie a
mesajului.
Am avut bucuria de a scrie câteva pagini introductive
la Amvon, primul volum de „predici la duminicile de peste
an” rostite de părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru,
apărut în 2016 la editura Renaşterea. (În 2017 a apărut
şi al doilea tom, prefaţat de Pr. Iustin Tira). Sunt onorat
să le pot face pereche acum, cu acest iute cutreier prin
pădurea de sfaturi înţelepte, proaspătă simţire duhovnicească şi ataşantă îngăduinţă în care tocmai aţi pătruns.
Înainte de orice, o să-mi permit un ocol indirect mărturisitor pentru forţa captatorie a părintelui arhimandrit Dumitru Cobzaru.
În martie 2016, am avut parte de o întâlnire emoţionantă, care avea să-mi recalibreze tulburător perspectiva asupra domniei sale. Este vorba de lansarea Amvonului la Catedrala Mitropolitană din Cluj. Acolo, la câţiva
paşi de mormântul ÎPS Bartolomeu Anania, m-am
pomenit în faţa câtorva zeci de chipuri străluminate,
majoritatea fii duhovniceşti ai părintelui Cobzaru, de
o diversitate ameţitoare. Ţărani octogenari, cu priviri
înţelepte şi tăceri doldora de înţelesuri. Falnici bărbaţi
din administraţia publică, avocaţi, ingineri, financiari, medici, antreprenori, profesori, ofiţeri,
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aun antípodas, la envergadura de sus convicciones y la
esencia de sus alegatos aumentan benéficamente la fuerza
de penetración del mensaje.
He tenido la alegría de escribir unas páginas introductorias para Amvon, el primer volumen de “sermones
para los domingos del año” pronunciados por el padre
archimandrita Dumitru Cobzaru, publicado en 2016 por
la editorial Renaşterea. (En 2017 ha aparecido el segundo
tomo, con un prólogo del sacerdote Iustin Tira). Me honra
poder acompañarles ahora, en este veloz recorrido por
el bosque de sabios consejos, de fresco sentir espiritual
y encariñada clemencia en el que acaban de adentrarse.
Antes de todo, me permitiré un rodeo indirectamente
confesor de la fuerza cautivadora del padre archimandrita Dumitru Cobzaru.
En marzo de 2016, me tocó en suerte un encuentro
emocionante, que me recalibraría de forma conmovedora la perspectiva sobre él. Se trata de la presentación
del libro Amvon en la Catedral Metropolitana de Cluj. Allí,
a unos cuantos pasos de la tumba de Su Eminencia el
Metropolita Bartolomeu Anania, me hallé delante de
unas decenas de rostros iluminados, la mayoría hijos
espirituales del padre Cobzaru, de una diversidad deslumbrante. Paisanos octogenarios, con miradas sensatas y silencios repletos de sentidos. Imponentes hombres de la administración pública, abogados, ingenieros,
financieros, médicos, empresarios, profesores, oficiales,
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cu figurile atinse de acea severitate responsabilă ce marchează definitiv alura personalităţilor decizionale. Adolescenţi înduioşător de încruntaţi de lectura cărţilor sfinte
şi fervoarea momentului respectiv, de gravitate culturală şi cuminecare sufletească. Doamne de succes, cu
statură princiară, cuviincios privitoare, dar vădit obişnuite să triumfe în orice mediu, alături de femei smerite,
cărora îngenuncherea la icoane le-a devenit demult a
doua natură. Clerici vârstnici, nobil împovăraţi de cuviinţa şi nevoinţele existenţei. Tineri teologi longilini, prematur aspriţi de rigorile postirii. Academicieni riguroşi,
elevi jucăuşi, monahi tăcuţi ce se doreau invizibili, profesori universitari mândri de tradiţiile enciclopedice ale
urbei, jurnalişti culturali uşor stânjeniţi de cadrul religios al evenimentului… Ca şi un număr promiţător de
copilaşi preşcolari, anume aduşi de părinţii lor spre a-i
demonstra Părintelui că-i urmează sfatul de a nu lăsa
biserica exclusiv în folosinţa bunicilor. Iar printre toţi
aceştia, familia autorului – mamă, soră, fraţi, nepoţi,
cumnaţi – adică însăşi dimensiunea axială a fiinţei rostitoare.
Moldovean de sorginte (deci afectuos, nostalgic,
mulcom la fire şi vorbire, chit că aprig în acţiune),
părintele Dumitru Cobzaru s-a lăsat
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con las figuras tocadas por esa severidad responsable
que marca definitivamente el porte de las personalidades decisorias. Adolescentes enternecedoramente ceñudos por la lectura de los libros sagrados y el fervor del
momento, por la gravedad cultural y la comunión espiritual. Señoras exitosas, de estatura majestuosa, de mirada
decorosa, pero visiblemente acostumbradas a triunfar
en cualquier medio, junto a mujeres humildes, cuyo arrodillarse ante los iconos hace mucho tiempo que se convirtió en su segunda naturaleza. Clérigos ancianos, noblemente abrumados por el decoro y los escollos de la
existencia. Jóvenes teólogos longilíneos, prematuramente endurecidos por los rigores del ayuno. Académicos rigurosos, alumnos juguetones, monjes callados que
se querían invisibles, profesores universitarios orgullosos de las tradiciones enciclopédicas de la urbe, periodistas culturales un tanto cohibidos por el contexto religioso del evento… Así como un número prometedor de
niños preescolares, adrede traídos por sus padres para
demostrarle al Padre que siguen su consejo de no dejar
la iglesia exclusivamente para el uso de los abuelos. Y
entre todos estos, la familia del autor –madre, hermana,
hermanos, sobrinos, cuñados– es decir la dimensión
axial misma del ser pronunciador.
Moldavo de origen (por tanto afectuoso, nostálgico,
sosegado por naturaleza y en el habla, si bien impetuoso
en la acción), el padre Dumitru Cobzaru se ha dejado
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cu fervoare adoptat şi şlefuit politic de rigorile, specificul istoric şi particularităţile etno-religioase ale tărâmului transilvan. În plus, i-a fost hărăzit norocul de-a fi
subtil pregătit diplomaticeşte, dar şi straşnic energizat
bisericeşte, de „Leul Ardealului”, ÎPS Bartolomeu Anania. Acest contact energetic i-a determinat alura de constructor, i-a întărit calităţile de abil conducător şi a pecetluit structura de rezistenţă a unei personalităţi generos
dotate pentru a îmblânzi antinomiile slujind simbiozele,
coagulând divergenţele pentru a le pune să lucreze în
reciprocă stimulare.
Ei bine, revenind: în clipa-n care am simţit aţintite asupra noastră toate acele priviri în efervescentă aşteptare,
am avut dovada şi, totodată, dimensiunea puterii Duhovnicului. Şi am întrezărit ceva din măreţia amvonului. Ceva
mult diferit de ceea ce constituie de obicei supremaţia catedrei, rostul tribunei, podiumului, prezidiului etc. Presimţirea religioasă, tremurul mistic, tensiunea nădăjduitoare
şi dăruirea încrezătoare înlănţuie necruţător persoana
vorbitorului, dar exact în măsura în care îl însufleţeşte şi-l
înaripează. Cuprinzând alene cu privirea acea mulţime de
enoriaşi m-a înfiorat nu atât răspunderea
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con fervor adoptar y afinar políticamente por los rigores, el específico histórico y las particularidades étnico-religiosas de la tierra transilvana. Además, se le concedió la suerte de ser sutilmente formado en cuestiones
relativas a la diplomacia, pero también estupendamente
energizado en cuestiones de la iglesia, por el “León de
Transilvania”, Su Eminencia el Metropolita Bartolomeu
Anania. Este contacto energético le ha determinado el
porte de constructor, le ha fortalecido las cualidades de
hábil dirigente y ha sellado la estructura de resistencia
de una personalidad generosamente dotada para amansar las antinomias recurriendo a las simbiosis, coagulando las divergencias para ponerlas a trabajar en recíproca estimulación.
Dicho esto, vuelvo atrás: en el instante en que sentí
clavadas en nosotros todas esas miradas en efervescente
espera, tuve la prueba y, al mismo tiempo, la dimensión
del poder del Padre Espiritual. Y vislumbré algo de la
grandeza del púlpito. Algo muy diferente de lo que constituye normalmente la supremacía de la cátedra, el sentido de la tribuna, del pódium, de la mesa presidencial,
etc. El presentimiento religioso, el temblor místico, la
tensión esperanzadora y la entrega confiada encadena
implacablemente la persona del orador, pero exactamente en la medida en que lo aviva y le da alas. Al abarcar con una pausada mirada aquella multitud de feligreses, me estremeció no tanto la responsabilidad del
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predicatorului, cât condiţia duhovnicului, despre care
mărturiseşte din plin şi cartea de faţă. Capacitatea de-a
te plia pe infinitatea psihologiilor, virtuţilor şi viciilor,
pe specificul temperamentelor, pe vârsta, condiţia socială, mentală şi profesională a celor veniţi la spovedanie.
Invariabil şi irepresibil, te încarci cu mărturisirea fiecăruia, cu faptele mai mult sau mai puţin inavuabile ale
zecilor, sutelor, nenumăraţilor spovediţi, fără a putea
cuantifica vreodată cât şi cum ţi-a fost atacată simţirea,
ţi-a fost agresată intimitatea, ţi s-a umplut mintea şi ţi
s-a smintit făptura după grozăvia fluviilor de ispite, păcate
şi rătăciri revărsate în auzul tău.
Har Domnului, firea părintelui Cobzaru are suficientă
forţă de cumpănire şi îndeajuns discernământ pentru a
cuprinde, a selecta valoric şi a înţelege tot ce i se expune,
impune ori supune. Fie că este vorba de condiţiile speciale de îngropare şi slujbele de parastas pentru sinucigaşi,
de posibilitatea schimbării duhovnicului, de faptul că
monahismul poate scoate la fel de bine tot ce este mai bun,
dar şi mai mai rău în om, de valurile depresiei sociale,
limitele doliului, comportamentul faţă de necredincioşi,
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predicador, sino más bien la condición del padre
espiritual, de la que da cuenta plenamente también
el presente libro. La capacidad de amoldarte a la
infinidad de psicologías, de virtudes y de vicios, a lo
específico de los temperamentos, la edad, la condición social, mental y profesional de los que vienen
a confesarse. Invariable e irreprimiblemente, cargas con la confesión de cada uno, con los hechos
más o menos inconfesables de las decenas, los cientos, los innombrables confesados, sin poder cuantificar alguna vez cuánto y cómo te han atacado el
sentir, te han agredido la intimidad, te han llenado
la mente y te han desviado el ser según la dimensión de los ríos de tentaciones, pecados y extravíos
derramados en tu oído.
Gracias a Dios, la naturaleza del padre Cobzaru
tiene suficiente fuerza de ponderación y bastante
discernimiento para abarcar, para seleccionar desde
el punto de vista del valor y comprender todo lo que
se le expone, impone o somete. Tanto si se trata de
las condiciones especiales del entierro y de los oficios de responso por los suicidas, de la posibilidad
de cambiar de padre espiritual, del hecho de que el
monacato puede sacar en la misma medida todo lo
mejor, pero también lo peor de todo lo que hay en el
hombre, de las olas de la depresión social, los límites del luto, el comportamiento ante los no creyentes,
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tristeţea reconvertirii, excesele adulatorii, sau natura
păcatului ca suferinţă deopotrivă pentru trup şi suflet;
fie că sunt abordate alcoolismul, adulterul, divorţul, avortul, adopţiile, erezia, sectarismul, fanatismul, ispitirile
neoprotestante, sau urâta greşeală a unor stareţi de a-şi
trimite călugării la cerşit – indiferent de subiect, duhovnicul discerne echilibrat, optează înţelept, străpunge cu
blândeţe, îndeamnă cu justeţe iar, la limită, retează ferm.
Cu plăcută smerenie, părintele arhimandrit Dumitru
Cobzaru s-a declarat încă demult (şi îşi reiterează cu
modestie statutul ori de câte ori are ocazia) un practician
opus dogmaticii („prea matematică”, aceasta, „pentru
a-L exprima pe Dumnezeu”), un ziditor mai puţin familiarizat cu arta scrisului, mai degrabă om de teren şi bun
administrator decât un captiv rătăcitor prin labirinturile disputelor teologale. De bună seamă că, la rigoare,
poate face faţă neclintit şi arcanelor teoretizante, polemicilor doxologice, subtilităţilor ecumenice, divergenţelor inter-ecleziastice ş.a.m.d. Însă cei nouă ani de mândră stăreţie de la Mânăstirea Nicula şi-au întipărit
definitiv amploarea ultraconstructivă în sufletul, statura
şi biografia domniei sale.
Aşa se face că notează cu ghiduşă îngăduinţă
c u m , l a Va t o p e d i , l i s e o f e r ă c ă l u g ă r i l o r , î n
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la tristeza de la reconversión, los excesos adulatorios, o
la naturaleza del pecado como sufrimiento en igual
medida para el cuerpo y el alma; como si se abordan el
alcoholismo, el adulterio, el divorcio, el aborto, las adopciones, la herejía, el sectarismo, el fanatismo, las tentaciones neoprotestantes, o el feo error de unos abades de
enviar a sus monjes a pedir limosna –independientemente del tema, el padre espiritual discierne con equilibrio, opta con sensatez, traspasa con dulzura, aconseja
con justedad y, al límite, corta con firmeza.
Con grata humildad, el padre archimandrita Dumitru Cobzaru se ha declarado ya hace mucho tiempo (y
reitera con modestia su estatuto cada vez que tiene la
ocasión) un profesional opuesto a la dogmática (“demasiado matemática”, esta, “para expresar a Dios”), un edificador menos familiarizado con el arte de la escritura,
más bien hombre de terreno y buen administrador que
un cautivo errante por los laberintos de las disputas teologales. Desde luego que, en rigor, puede hacer frente
con entereza a los arcanos teorizantes, a las polémicas
doxológicas, a las sutilezas ecuménicas, a las divergencias inter-eclesiásticas, etc. Pero los nueve años de digna
abadía en el Monasterio de Nicula han imprimido definitivamente la amplitud ultraconstructiva en su alma, su
estatura y su biografía.
Así es que observa con graciosa clemencia como, en
el Monasterio de Vatopedi, se les ofrece a los monjes, en
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anumite circumstanţe, bucuria unei ciocolate; se revoltă
auzind că un preot a refuzat slujba de pomenire a unei
femei moarte în urma unui avort; declară cinstit că şi
duhovnicul poate renunţa la un enoriaş excesiv de riscant (din varii motive); se opune vehement postirii sâmbăta şi duminica (atunci când e pogorământ), ori acceptă
că nu este obligatoriu ca mirii să fie virgini (totul e să nu
existe desfrânare), după cum nu omite să sublinieze pericolul apropierii (empatiei) exagerate a duhovnicului de
fiii săi duhovniceşti. Tot aşa, dacă pe mulţi îi va surprinde
şi entuziasma prin pledoaria pentru spovedania faţă către
faţă, alţii vor fi stânjeniţi de împotrivirea faţă de concubinaj şi căsătoriile „de probă”, în vreme ce nu puţine soţii
vor opune rezistenţă la ideea „martirajului” conjugal
(preponderent din raţiuni materne) în locul divorţului…
Pe scurt, dacă întâlnim la tot pasul o seninătate comprehensiv-îngăduitoare, niciodată nu se cade în laxism,
relativism, permisivitate excesivă. În plus, nu o dată înţelepciunea cuminte sfătuitoare a autorului este bine, adică
picant dublată de instinctul ludic, ceea ce condimentează
cât se poate de plăcut lectura. Cum să nu zâmbeşti sau cum
să nu devii ironic atunci când, la spovedanie, viitorul soţ
afirmă ritos că n-a păcătuit niciodată cu viitoarea mireasă,
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ciertas circunstancias, la alegría de un chocolate; se
indigna al oír que un cura se ha negado a hacer el oficio
de responso por una mujer muerta a causa de un aborto;
declara honestamente que también el padre espiritual
puede renunciar a un feligrés excesivamente arriesgado
(por diferentes motivos); se opone con vehemencia al
ayuno los sábados y los domingos (cuando hay exención),
o acepta que no es obligatorio que los novios sean vírgenes (lo importante es que no haya lujuria), así como no
olvida subrayar el peligro del exagerado acercamiento
(empatía) del padre confesor a sus hijos espirituales. Asimismo, si a muchos les sorprenderá y entusiasmará el
alegato por la confesión cara a cara, otros se sentirán
incomodados por la oposición al concubinato y a los
matrimonios “de prueba”, mientras que no pocas esposas opondrán resistencia ante la idea del “martirio” conyugal (preponderantemente por razones maternas) en
lugar del divorcio…
En breves palabras, si encontramos a cada paso una
serenidad comprensivo-clemente, nunca se cae en el
laxismo, el relativismo, la permisividad excesiva. Asimismo, más de una vez la sensatez juiciosamente aconsejadora del autor está bien, es decir picantemente
doblada por el instinto lúdico, lo que sazona lo más grato
posible la lectura. ¿Cómo no sonreír o cómo no volverte
irónico cuando, al confesarse, el futuro marido afirma
rotundamente que nunca ha pecado con la futura novia,
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în timp ce aceasta (femeia, deh, mai cu frică de Dumnezeu) recunoaşte spăşită că, da, am încălcat legământul!
O lectură pe cât de substanţială, multiplu direcţionată
şi bine provocatoare, pe atât de palpitantă şi înviorătoare.
Harul pedagogic, îndelunga experienţă în lucrul cu firea
umană şi frecventarea unor medii sociale în chip flagrant
diferite – alături de ameţitoarea varietate a întrebărilor
plus sinceritatea şi directeţea răspunsurilor – fac din
răspunsurile cuprinse aici tot atâtea oglinzi doveditoare
ale chipurilor noastre.
Dan C. Mihăilescu
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mientras que esta (la mujer, vaya, más temerosa de Dios)
reconoce arrepentida que, ¡sí, hemos quebrantado la ley!
Una lectura tan sustancial, múltiplemente encaminada y bien provocadora, como palpitante y vivificadora.
El talante pedagógico, la larga experiencia en trabajar
con la naturaleza humana y la frecuentación de unos
medios sociales flagrantemente diferentes –junto a la
deslumbrante variedad de las cuestiones, más lo sincero
y lo directo de las respuestas– hacen de las respuestas
aquí comprendidas sendos espejos testimoniales de nuestros rostros.
Dan C. Mihăilescu

C U VÂ N T Î N A I N T E

„Fiule, m’am vrut să-ți fiu candelă de ceas târziu…”! este
o carte scrisă la cerere, o carte comandată, un fel de testament duhovnicesc!
Viorel Moraviț, fiul duhovnicesc și ucenicul meu, și-a
dorit un îndrumător duhovnicesc, care să-mi înlocuiască lipsa, cerându-mi ferm și insistent un astfel de
instrument. Astfel, din iubirea pe care le-o port dumnealui și generoasei sale familii, dar și dintr-un sentiment de datorie, am purces la înfăptuire.
N-am putut să construiesc un ghid sistematic, pentru că nota de artificialitate inerentă lucrărilor de acest
tip nu mi-ar fi proprie și, cred, nici nu ar avea impactul dorit. De-aceea, am socotit că o parte dintre răspunsurile publice, pe care le-am oferit în diferite împrejurări, precum și unele dintre răspunsurile personale,
pe care le-am oferit fiilor duhovnicești în momente de
cumpănă ale vieților lor, pot constitui sau, mai bine zis,
pot întrupa voința fratelui Viorel. În consecință, nu propun un volum complet și, deci, nici o tratare exhaustivă a problemelor dezbătute, dimpotrivă! Va putea fi
completat, reelaborat și chiar judecat! Sunt conștient
că multe dintre răspunsuri sau idei vor stârni, la lectură, reacții dintre cele mai diverse. Mi le asum!

PREÁMBULO

¡“Hijo, yo te quise ser candela al anochecer…”! es un libro
escrito por encargo, ¡una especie de testamento espiritual!
Viorel Moraviț, mi hijo espiritual y mi discípulo,
deseaba una guía espiritual, que me sustituyera, pidiéndome con firmeza e insistencia tal instrumento. De esta
forma, por el amor que les tengo a él y a su generosa familia, pero también por un sentimiento de deber, me he
puesto manos a la obra.
No he podido construir una guía sistemática, ya que la
nota de artificialidad inherente a los trabajos de esta índole
no me sería propia y creo que tampoco tendría el impacto
deseado. Por ello, he considerado que una parte de las
respuestas públicas, ofrecidas en diferentes circunstancias, así como algunas de las respuestas personales, ofrecidas a mis hijos espirituales en momentos decisivos en
sus vidas, pueden constituir o, mejor dicho, pueden encarnar la voluntad del hermano Viorel. En consecuencia, lo
que propongo no es un volumen completo y, por lo tanto,
tampoco un enfoque exhaustivo de los problemas tratados, ¡sino todo lo contrario! Podrá ser completado, reelaborado e incluso ¡juzgado! Soy consciente de que muchas
de las respuestas o ideas provocarán reacciones de las más
diversas en el momento de su lectura. ¡Las asumo!
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De asemenea, am lăsat „intenționat” să se vadă și să se
simtă rigoarea, dar și nesiguranța, trăirea, neîmplinirea
și sentimentele. Acestor dimensiuni le adaug faptul că
diortosirea textelor de față am făcut-o sub presiunea
timpului, dar mai ales a unui zbucium interior, cauzat
de mai mulți factori. Pătimirea părintelui meu duhovnicesc, amintirea Mitropolitului Bartolomeu, rememorarea vieții personale, chiar în vatra Mânăstirii Nicula,
au fost câteva determinante ale stărilor sufletești care
m-au încercat în această perioadă.
Acestea fiind zise, nădăjduiesc că am împlinit dorința
fiului duhovnicesc și fratelui Viorel Moraviț și, prin el, a
multora dintre fiii mei duhovnicești, pe care i-am obișnuit,
în ultimii ani, în anumite momente, cu câte un dar părintesc și duhovnicesc!
De sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
– Izvorâtorul de mir,
Mânăstirea Nicula, 26 octombrie 2014
D. C.
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Asimismo, he querido “intencionadamente” que se pueda
ver y sentir el rigor, pero también la inseguridad, la vivencia, el incumplimiento y los sentimientos. A estas dimensiones añado que el proceso de enmendación de los textos presentes lo he hecho bajo la presión del tiempo, pero
sobre todo preso de un desasosiego interior, causado por
varios factores. El padecimiento de mi padre espiritual,
el recuerdo del Metropolita Bartolomeu, la rememoración de mi vida personal, en el solar mismo del Monasterio de Nicula, han sido algunas circunstancias determinantes de los estados de ánimo que he experimentado
durante este período.
Dicho todo esto, espero que haya cumplido el deseo
de mi hijo espiritual y hermano Viorel Moraviț y, a través de él, de muchos de mis hijos espirituales, acostumbrados por mí durante los últimos años, en ciertos
momentos, ¡a este tipo de regalos parentales y espirituales!
En la fiesta de San Demetrio de Tesalónica,
Megalomártir, Emanador de mirra,
Monasterio de Nicula, 26 de octubre de 2014

D. C.

m
COMUNIUNE ŞI COMUNITATE

m

m
COMUNIÓN Y COMUNIDAD

m
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1. Pentru început, l-aș întreba pe părintele – pentru că a vorbit despre comuniune și despre comunitate – dacă în hotărârea dânsului de a intra în viaţa
monahală și de a se apropia de Hristos,
de a se apropia de Dumnezeu, în general, a stat la bază și faptul că a cunoscut
o asemenea comunitate, o comunitate adevărată.
*

Am avut marele dar de la Dumnezeu să mă nasc întro familie credincioasă şi cuminte. Familia a fost prima
comunitate care m-a format şi căreia cred eu că îi datorez cel mai mult. În acelaşi timp, am avut parte de comunitatea euharistică, pentru că niciodată nu ne-am dezlipit de Biserică: toată familia participa la slujbe, de la cel
mai mare până la cel mai mic, în fiecare duminică şi sărbătoare. După ce am mai crescut, mergeam în fiecare zi
la slujbă, la Sfânta Liturghie.
Am avut privilegiul să am, ca preot paroh, un călugăr,
care a fost cândva stareţul Mânăstirii Nicula, cam zece
ani de zile, şi care a ajuns să fie preot la o parohie, undeva
în Harghita, în oraşul Bălan. E vorba de părintele Serafim Măciucă, cel care acum s-a întors la Mânăstirea Nicula
şi stă în dreapta mea. Eu stăteam în dreapta lui, când
*

Seară duhovnicească organizată de A.S.C.O.R., Filiala Cluj-Napoca, în
data de 8 decembrie 2005. Întrebări şi răspunsuri.
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1. Para empezar , le preguntaría al padre
–ya que ha hablado sobre la comunión y
la comunidad– si en el origen de su decisión de ingresar en la vida monástica
y de acercarse a Cristo, de acercarse a Dios,
en general, estuvo también el hecho de
que había conocido semejante comunidad,
una verdadera comunidad.
*

He tenido el gran regalo de Dios de nacer en una familia creyente y sensata. La familia ha sido la primera comunidad que me ha formado y a la que creo yo que más le
debo. Al mismo tiempo, me ha tocado en suerte una comunidad eucarística, porque nunca nos hemos separado de
la Iglesia: toda la familia participaba en los oficios religiosos, desde el mayor hasta el más pequeño, cada domingo
y fiesta. Al crecer, iba cada día a la Divina Liturgia.
He tenido el privilegio de tener, como párroco, un monje,
que había sido en algún momento el abad del Monasterio de Nicula, durante unos diez años, y que llegó a ser
sacerdote en una parroquia, en algún lugar en la provincia de Harghita, en la ciudad de Bălan. Se trata del padre
Serafim Măciucă, que ahora ha vuelto al Monasterio de
Nicula y está a mi derecha. Yo estaba a su derecha, cuando
*

Velada espiritual organizada por A.S.C.O.R. (Asociación de los
Estudiantes Cristianos Ortodoxos Rumanos), Filial de Cluj-Napoca, el
8 de diciembre de 2005. Preguntas y respuestas.
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eram copil, acum stă el în dreapta mea şi încearcă să facă
ascultare, săracul…! Credincioşii de acolo erau deosebiţi, cei mai mulţi erau moldoveni. În parohia respectivă, cam jumătate erau moldoveni, un sfert ardeleni şi
un sfert unguri, dar comunitatea era destul de bine închegată, şi pentru faptul că se construia biserica nouă, iar
părintele a ştiut să îi mobilizeze foarte bine pe credincioşi. Odată cu construirea bisericii noi, se forma şi comunitatea, pentru că, până la părintele, n-au avut preot
ortodox. Prin anii ’70-’71, a ajuns părintele Serafim
Măciucă la Bălan; până atunci, credincioşii nu au avut
preot ortodox şi nici biserică. A reuşit să organizeze,
întâi, o capelă într-o casă, după aceea, să facă o biserică
de lemn şi, apoi, o biserică mare cât o catedrală; oraşul
era destul de mare. Am avut șansa să văd cum creşte o
comunitate de creştini, condusă de un părinte călugăr,
dar care era foarte echilibrat şi foarte cuminte. După
părintele Serafim Măciucă, am avut, în paralel, un preot
căsătorit şi un preot celib, pentru că Harghita aparţinea
de Alba Iulia, unde era în practică să fie preoţi celibi. Am
fost influenţat efectiv de amândoi preoţii, şi de cel căsătorit, dar şi de cel care era celib. În viaţa noastră, fiecare
întâlnire îşi lasă amprenta. Fiecare om, fiecare lucru îşi
pune amprenta asupra noastră, într-o măsură oarecare,
mai mare sau mai mică, iar cei pentru care simţi afinitate şi – dacă se poate, şi este extraordinar,

“HIJO, YO TE QUISE SER C A NDEL A A L A NOCHECER …”!

31

era niño, ahora está él a mi derecha y procura obedecer,
¡el pobre...! Los fieles de ahí eran especiales, la mayoría
eran moldavos. En dicha parroquia, alrededor de la mitad
eran moldavos, un tercio transilvanos y un tercio húngaros, pero la comunidad estaba bastante unida, también por el hecho de que se construía una iglesia nueva,
y el padre supo movilizar muy bien a los fieles. Al construir la nueva iglesia, se formaba también la comunidad,
ya que, hasta la llegada del padre, no habían tenido nunca
un sacerdote ortodoxo. En los años ’70-’71, llegó el padre
Serafim Măciucă a Bălan; hasta entonces, los fieles no
habían tenido un sacerdote ortodoxo, tampoco iglesia.
Logró organizar, primero, una capilla en una casa, luego,
hacer una iglesia de madera y, después, una iglesia grande
como una catedral; la ciudad era bastante grande. Tuve
la oportunidad de ver cómo crecía una comunidad de
cristianos, dirigida por un padre monje, que era muy
equilibrado y muy sensato. Después del padre Serafim
Măciucă, tuve, simultáneamente, un sacerdote casado y
un sacerdote célibe, porque la provincia de Harghita pertenecía a la diócesis de Alba Iulia, donde existía la práctica del celibato sacerdotal. Me han influenciado de modo
efectivo los dos sacerdotes, el casado, pero también el
que era célibe. En nuestra vida, cada encuentro deja su
huella. Cada ser humano, cada cosa deja su huella en
nosotros, en mayor o menor medida, y por los que sientes afinidad e –si es posible, y es extraordinario,
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şi aşa ar trebui să fie – chiar sentimente, cu atât mai
mult…!

2. Ce doreaţi să spuneţi în cuvântul de la
Catedrală: „sunt puţini monahi și mireni
care doresc și trăiesc monahismul și căsătoria din iubire”?
Nu neapărat numai din iubire. Este vorba şi de faptul
în sine: astăzi, puţini mai merg la mânăstire şi puţini se
mai căsătoresc. Foarte puţini se căsătoresc, pentru că nu
vor să îşi asume responsabilităţi. Le place să trăiască aşa
cum se știe! Iar în ceea ce priveşte venirea la mânăstire,
sunt foarte puţini cei care mai vin, astăzi, dorindu-și cu
adevărat viaţă monahală. Cei mai mulţi nu sunt foarte
dumiriţi, fermi sau clari, ci sunt confuzi, nu ştiu ce îşi
doresc… simt ei ceva lăuntric, dar nu e foarte bine conturat şi, de multe ori, este riscant să îi primeşti. Se riscă
adesea, ori pentru că nu ai personal, ori pentru că persoana respectivă insistă foarte mult şi te gândești că, dacă
Dumnezeu îl trimite şi tu îl refuzi, nu ştii după aceea ce
se va întâmpla cu el. Dar, în general, oamenii îşi doresc
o anumită libertate, o libertate care Îl exclude pe Dumnezeu, în primul rând, şi sigur că, dacă-L exclude pe
Dumnezeu, îl exclude şi pe omul de lângă el.
Să te călugărești din iubire față de Dumnezeu și de
oameni, să te căsătorești din iubire față de oameni și de
Dumnezeu…!
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y así debería ser– incluso sentimientos, entonces ellos lo
hacen ¡todavía más…!

2. ¿Qué quería decir en el sermón de la Catedral: “hay pocos monjes y laicos que
desean y viven el monacato y el matrimonio por amor”?
No necesariamente solo por amor. Se trata también
del hecho en sí: hoy en día, pocos siguen yendo al monasterio y pocos se casan aún. Muy pocos se casan, porque
no quieren asumir responsabilidades. Les gusta vivir ¡tal
como ya se sabe! Y, en lo que concierne al monasterio,
son muy pocos los que aún vienen, hoy en día, queriendo
de verdad la vida monástica. La mayoría no lo tienen muy
claro, no están muy firmes o decididos, sino que están
confusos, no saben lo que desean… sienten algo interior,
pero no está muy bien perfilado y, muchas veces, es arriesgado recibirlos. Nos arriesgamos a menudo, sea porque
no hay personal, sea porque la persona insiste mucho y
piensas que, si Dios la envía y tú la rechazas, no sabes
luego qué pasará con ella. Pero, en general, la gente desea
cierta libertad, una libertad que excluye a Dios, en primer lugar, y, por supuesto, si excluye a Dios, excluye
también al hombre que está a su lado.
¡Hacerte monje por amor a Dios y a los hombres,
casarte por amor a los hombres y a Dios…!

34

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

3. Ce ne puteţi spune despre adopţii? Ce
părere aveţi?
Ele sunt necesare, nu se poate fără asta, pentru că,
vrând-nevrând, apar situaţii în care sunt copii orfani şi
trebuie adoptaţi. Nu sunt de principiul ca ei să fie internaţi într-un cămin, într-un orfelinat, pentru că nu este
atmosfera necesară acolo şi cred că nu trebuie să se întâmple aşa. De-aceea am zis de multe ori: comunităţile trebuie să fie mici, preotul să îi educe bine pe credincioşi,
iar credincioşii să trăiască creştineşte, să ducă o viaţă
conform poruncilor lui Dumnezeu, şi copiii respectivi să
fie integraţi în comunitatea lor.
Vedeţi, noi înţelegem comunitatea doar sub aspect
administrativ: facem parte dintr-un oraş, avem casa noastră, avem rostul nostru, lucrăm undeva şi aşa mai departe.
Dar nu se pune problema comuniunii de fiinţă! Nu se
pune problema! Rar, cine ştie cine se gândeşte la aşa ceva,
poate un teolog, dar nici cei care fac Teologia… Eu vă spun
drept şi v-am mai spus asta: nu mi-a plăcut cartea de
dogmatică niciodată, am urât-o, mi s-a părut prea matematică pentru a-L exprima pe Dumnezeu. Sunt foarte
multe lucruri pe care noi nu le cunoaştem, pentru că nici
nu suntem învăţaţi şi nici nu căutăm să le învăţăm. Şi
avem, slavă Domnului, din ce să învăţăm şi să cunoaştem cum este Dumnezeu cu adevărat şi cum trebuie
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3. ¿Qué nos puede decir sobre las adopciones? ¿Qué opinión tiene?
Ellas son necesarias, sin ellas no es posible, porque,
se quiera o no, aparecen situaciones en que hay niños
huérfanos y se tienen que adoptar. No soy del principio
que ellos sean internados en un orfanato, porque allí no
hay el ambiente necesario y creo que no debe ocurrir así.
Por eso he dicho muchas veces: las comunidades han de
ser pequeñas, el sacerdote ha de educar bien a los fieles,
y los fieles han de tener una vida cristiana, llevar una vida
conforme a los mandamientos de Dios, y dichos niños
han de ser integrados en su comunidad.
Mirad, nosotros entendemos la comunidad solo bajo
el aspecto administrativo: formamos parte de una ciudad, tenemos nuestra casa, tenemos nuestra vida, trabajamos en alguna parte y así en adelante. Pero ¡no se
plantea el problema de la comunión del ser! ¡No se plantea el problema! Raras veces, quién sabe quién piensa en
algo así, quizás un teólogo, pero ni siquiera los que estudian Teología… Yo les digo francamente y ya se lo he
dicho: nunca me ha gustado el libro de dogmática, lo
odiaba, me parecía demasiado matemático para expresar a Dios. Hay muchísimas cosas que nosotros no conocemos, porque no nos enseñan y tampoco queremos
aprenderlas. Y tenemos, glorificado sea el Señor, donde
aprender y conocer cómo es de verdad Dios y cómo tenemos
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dusă viaţa noastră. În Biserică, în general, aşa sunt rânduite toate slujbele şi Sfintele Taine, la unison cu viaţa
cotidiană a credinciosului. Tot ceea ce trebuie să facă un
preot pentru un credincios este să-i ofere prezenţa lui,
indispensabilă şi permanentă. La noi, la ţară, în general,
problema cu preoţii este că au turme de oi, de vaci, de
porci, au grădină… şi chiar oamenii zic: da’ popa nu poate
să muncească? Este bine şi trebuie să fie şi așa, dar cred
că, mai mult decât orice, preotul trebuie să se îngrijească,
din toate punctele de vedere, de credincioşii săi.
Vă dau un exemplu, ca să înţelegeţi ce vreau să spun.
De câteva săptămâni, am avut un eveniment la Gherla:
un băiat, pe nume Ionuţ, care studia Teologia, la Alba
Iulia, în anul întâi, a murit. Avea cancer, motiv pentru care a şi ajuns la Teologie. Părinţii lui au dorit ca
slujba înmormântării să fie făcută în biserică, în Catedrala din Gherla. Şi s-a făcut mare tulburare: de ce
trebuie făcut prohodul în catedrală, că preoţii nu sunt
de acord…, ce vor zice oamenii…, o întreagă istorie…!
Familia era disperată; m-au sunat să intervin la preoţii catedralei, să-l primească pe mort în biserică,
pentru a fi prohodit. Și le-am zis: intervin, dar ce vă
opreşte să veniţi la Nicula? Părinţii copilului veneau
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que llevar nuestra vida. En la Iglesia, en general, así están
establecidos todos los oficios y los Santos Sacramentos,
al unísono con la vida cotidiana del fiel. Todo lo que tiene
que hacer un sacerdote para un fiel es ofrecerle su presencia, imprescindible y permanente. En nuestro país,
en el campo, en general, el problema de los sacerdotes
es que tienen rebaños de ovejas, manadas de vacas, de
cerdos, tienen huerto… e incluso la gente dice: y ¿qué?,
¿el cura no puede trabajar? Está bien y tiene que ser así
también, pero creo que, más que cualquier otra cosa, el
sacerdote debe cuidar, desde todos los puntos de vista,
a sus fieles.
Les pongo un ejemplo, para que entiendan lo que quiero
decir. Hace unas semanas, tuve un acontecimiento en
Gherla: un muchacho, llamado Ionuţ, que estudiaba Teología, en Alba Iulia, en el primer curso, se murió. Tenía
cáncer, razón por la cual, de hecho, llegó a estudiar Teología. Sus padres desearon que el funeral se hiciera en la
iglesia, en la Catedral de Gherla. Y se hizo un gran alboroto: por qué tenía que celebrarse la misa de cuerpo presente en la catedral, que los sacerdotes no están de
acuerdo…, qué dirá la gente…, ¡toda una historia…! La
familia estaba desesperada; me llamaron para que intercediera con los sacerdotes de la catedral, para que recibieran al muerto en la iglesia, para celebrar la misa de
cuerpo presente. Y les dije: intervengo, pero ¿qué les
impide venir a Nicula? Los padres del muchacho venían
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la Nicula la slujbe, nu mergeau la parohie de obicei, și pe
Ionuţ l-am cunoscut de foarte multă vreme, încă de la
începutul bolii. Aşadar, au venit la Nicula, am făcut prohodul în biserică şi a fost extraordinar de bine pentru
toată lumea. Ei, dar faptul că nu a fost primit în catedrala
din Gherla pentru a fi prohodit este o greşeală enormă,
pentru că rânduiala Bisericii noastre cere ca omul să fie
prohodit în biserică, şi nu în curte sau în poiată, cum se
întâmplă. Nu! Omul trebuie să fie prohodit în biserică.
L-am scos din biserică pe motive din acestea: că e distanţă, că miroase şi altele. Nu! De aceea, cununia, botezul, toate se întâmplă în biserică și, respectiv, în comunitate…!
V-am mai spus despre sfeştanie, de pildă. Sfeştania
trebuie făcută cel puţin o dată pe lună, la întâi ale fiecărei luni, în casele oamenilor. Ar fi bine dacă s-ar face
măcar în biserică la întâi în lună şi să fie, după aceea,
stropite toate casele credincioşilor, nu de către preot, că
poate nu reuşeşte să meargă în fiecare casă, ci chiar de
ei înșiși. Oare rostul acesta, lăsat de Părinţii Bisericii, de
a se face sfeştanie în prima zi a lunii, este aşa, la întâmplare? Eu cred că nu! Această sfinţenie care o poartă apa,
prin invocarea Duhului Sfânt, curăţeşte, spală, împrospătează; are un rost extraordinar şi trebuie ca, măcar o
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a Nicula a la Liturgia, normalmente no iban a la parroquia, y a Ionuţ lo había conocido hacía mucho tiempo
atrás, ya desde el comienzo de la enfermedad. Por lo tanto,
vinieron a Nicula, celebramos la misa de cuerpo presente
en la iglesia y fue extraordinario para todo el mundo. Eh,
pero el hecho de que no lo hubieran recibido en la catedral de Gherla para celebrar la misa de cuerpo presente
es un error enorme, porque la disposición de nuestra
Iglesia pide que se celebre la misa de cuerpo presente del
hombre en la iglesia, y no en el patio o en el corral, como
ocurre. ¡No! Al hombre se le tiene que celebrar el funeral en la iglesia. Lo hemos sacado de la iglesia por razones de este tipo: que está lejos, que huele y otros motivos.
¡No! Por eso, el casamiento, el bautismo, todo ocurre en
la iglesia y, respectivamente, ¡en la comunidad...!
Ya les he hablado de la bendición de las casas, por
ejemplo. La bendición de las casas de la gente se debe
hacer por lo menos una vez al mes, el primero de cada
mes. Estaría bien si se hiciera por lo menos en la iglesia
el primero del mes y, luego, que se asperjaran todas las
casas de los fieles, no por el sacerdote, que tal vez no consigue ir a cada casa, sino por ellos mismos. ¿Será que esta
disposición, dejada por los Padres de la Iglesia, de bendecir la casa el primer día del mes, es así, al azar? ¡Yo
creo que no! Esta santidad que lleva el agua, por la invocación del Espíritu Santo, limpia, lava, refresca; tiene un
significado extraordinario y hay que, por lo menos una
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dată pe lună, să se stropească în casele credincioşilor cu
agheasmă. Așa este scris, ca indicaţie pentru preoţi. Vă
daţi seama că alta ar fi viaţa omului, dacă preotul ar fi
prezent, o dată pe lună, în mijlocul enoriașilor şi le-ar
sfinţi casa…!? Parohiilor noastre li se spune comunităţi,
dar nu sunt comunităţi. Atunci ce să mai vorbim de comuniune? Nici atât!

4. E un impediment ca, în viaţa duhovnicească, să avem scopuri, ţeluri, planuri
profesionale?
Nu, dar trebuie să fie puse toate în raport cu Dumnezeu şi pe seama lui Dumnezeu. Noi să ne străduim, dar
să Îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Nu se poate să lăsăm
toate să se întâmple pur şi simplu; atunci ce s-ar alege de
lumea asta? Trebuie! Am citit o carte, care pe mulţi îi
sminteşte: Fratricizii de Kazantzakis. Acolo, la un moment
dat, preotul Ianaros, foarte tulburat și cumva obraznic, Îi
spune lui Dumnezeu: „Păi, da’ Tu ce faci? Stai acolo şi nu
Te implici deloc în problema noastră, a comunităţii?” Mai
erau câteva babe în biserică, pe care, în întuneric, nu le-a
văzut şi care s-au speriat de ceea ce au auzit. Şi atunci primeşte răspuns de la Dumnezeu: „Păi da’ stai, stai, că doar
de-aceea eşti preot, te-am pus acolo drept conducător al
comunității, rezolvă problema!” Dumnezeu îl împuterniceşte pe om, îi dă puterea să săvârşească, să facă;
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vez al mes, asperjar las casas de los fieles con agua bendita. Así está escrito, como indicación para los sacerdotes. ¿¡Os dais cuenta de que otra sería la vida del hombre, si el sacerdote estuviera presente, una vez al mes, en
medio de los feligreses y les santificara la casa…!? A nuestras parroquias se les llama comunidades, pero no son
comunidades. Entonces, ¿cómo hablar de comunión?
¡Mucho menos!

4. ¿Es un impedimento, en la vida espiritual, que tengamos objetivos, metas,
planes profesionales?
No, pero debemos ponerlo todo en relación con Dios
y en manos de Dios. Nosotros, esforcémonos, pero dejemos a Dios obrar. No podemos dejar que todo simplemente pase; entonces, ¿qué quedaría de este mundo? ¡Lo
debemos! He leído un libro, que a muchos hace errar:
Los fratricidas de Kazantzakis. Allí, en un momento dado,
el sacerdote Ianaros, muy turbado y un tanto irreverente,
Le dice a Dios: “Y ¿Tú qué haces? ¿Estás allí y no Te implicas para nada en nuestro problema, el de la comunidad?”
Había también unas cuantas viejas que no había visto en
la iglesia, en la oscuridad, y que se asustaron de lo que
oyeron. Y entonces recibe respuesta de Dios: “Pues, espera,
espera, que por eso eres sacerdote, te he puesto allí como
dirigente de la comunidad, ¡resuelve el problema!” Dios
apodera al hombre, le da el poder de realizar, de hacer;
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de-aceea se şi spune că noi conlucrăm cu Dumnezeu; nu
putem sta să cadă numai de sus…!

5. E binesă intervenim în problemele altora,
care nu au duhovnic, și să le dăm sfaturi după propriile valori?
Este bine, dacă acel „altul” este creştin, simte nevoia
de ajutor şi cere ajutorul. De asemenea, trebuie sfătuit
să meargă la un duhovnic, să stea de vorbă cu el. Poţi să-i
dai şi tu sfaturi minimale, dar sfaturile tale nu pot deveni
pentru respectiva persoană lucruri obligatorii. Cum, de
altfel – am spus asta la conferinţele cu preoţii – trebuie
să avem foarte mare grijă şi în ceea ce-i priveşte pe preoții
duhovnici. Consider că numai duhovnicul este în măsură
să îţi dea canon sau să îţi dea un sfat foarte concret, care
devine obligatoriu. În rest, dacă te duci la alţi preoţi, în
afară de duhovnicul tău, şi ceri anumite sfaturi, ele nu
sunt obligatorii. Şi, dacă te-ai spovedit la alt duhovnic,
duhovnicul respectiv n-ar trebui să-ţi dea canon decât
unul de moment. Dacă el nu este duhovnicul tău, nu poate
să-ţi dea un canon real, de pildă să te oprească de la
împărtăşanie nu ştiu câtă vreme. Asta numai duhovnicul tău personal poate să o facă. De-aceea, cu problemele
majore şi importante trebuie apelat la duhovnic.
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por eso se dice, de hecho, que nosotros colaboramos con
Dios; ¡no podemos esperar que caiga todo solo de arriba…!

5. ¿Está bien intervenir en los problemas de
otros, que no tienen un padre espiritual,
y darles consejos según nuestros propios
valores?
Está bien, si ese “otro” es cristiano, si siente la necesidad de ayuda y si pide ayuda. Asimismo, hay que aconsejarlo que vaya a un sacerdote confesor, hablar con él. Puedes tú también darle consejos mínimos, pero tus consejos
no pueden convertirse para dicha persona en cosas obligatorias. Como, de hecho –he dicho esto en las conferencias de sacerdotes– tenemos que tener mucho cuidado
también en lo que concierne a los sacerdotes confesores.
Considero que solo el padre espiritual está en posición de
imponerte una penitencia o darte un consejo muy concreto, que se vuelve obligatorio. Por lo demás, si vas a otros
sacerdotes, además de tu padre espiritual, y pides ciertos
consejos, estos no son obligatorios. Y, si te has confesado
con otro sacerdote confesor, dicho confesor no debería
imponerte otra penitencia que aquella de momento. Si él
no es tu padre espiritual, no puede imponerte una penitencia real, por ejemplo impedirte la comunión no sé por
cuánto tiempo. Esto solo tu propio padre espiritual puede
hacerlo. Por eso, para los problemas mayores e importantes hay que recurrir a tu padre espiritual.
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6. Un mirean trebuie să facă ascultare
desăvârșită de duhovnicul său, chiar și
atunci când părintele îi îngăduie unele
purtări pe care alţi părinţi le condamnă?
Acum, depinde ce se înţelege prin ascultare desăvârşită; că ascultare desăvârşită numai Hristos a avut faţă
de Tatăl. Noi n-avem; chiar dacă fiecare ne străduim să
ascultăm, mai mult sau mai puţin. E important ca ascultarea să fie făcută în duh, în duhul celui care îţi cere.
Fiindcă poţi răspunde la o cerere a duhovnicului tău şi
să faci totul ad litteram, dar să greşeşti enorm. Vă dau un
exemplu: am citit, de curând, despre un părinte, care se
adresează unui frate de mânăstire: „Du-te şi pune pentru ceai!” Că avea ceva musafiri stareţul. Şi el s-a dus, a
pus pentru ceai, dar altceva n-a mai făcut: n-a făcut ceaiul efectiv, nu l-a pus în căni, nu l-a servit. El a făcut strict
ce-a zis părintele: s-a dus, a pus ceainicul pe foc şi amin!
Trebuie făcută ascultare faţă de duhovnic! Părintele
Rafail Noica zice: mai ales de primul cuvânt al duhovnicului, acela pe care ţi-l spune în momentul în care tu ceri
un sfat pentru o problemă deosebită!

7. În popor se spune că cine moare în ziua
de Paști ajunge în Rai. Care este poziţia Bisericii în acest sens?
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6. ¿Un laico debe obedecer plenamente a su
padre espiritual, aun cuando el padre
le permite algunas conductas que otros
padres condenan?
Ahora, depende de lo que se entiende por obedecer plenamente; ya que solo Cristo tuvo obediencia plena hacia
el Padre. Nosotros no la tenemos; a pesar de que cada uno
nos esforzamos a obedecer, más o menos. Es importante
que la obediencia se haga en el espíritu, en el espíritu del
que te lo pide. Porque puedes responder a una petición
de tu padre espiritual y hacer todo ad litteram, pero equivocarte enormemente. Les pongo un ejemplo: he leído,
hace poco, sobre un padre, que se dirige a un hermano
lego: “¡Ve y pon agua para el té!” Porque el estaretz tenía
unos huéspedes. Y él se fue, puso agua para el té, pero no
hizo nada más: no hizo el té efectivamente, no lo puso en
las tazas, no lo sirvió. Él hizo estrictamente lo que dijo el
padre: se fue, puso la tetera sobre el fuego y ¡amén!
¡Hay que obedecer al padre espiritual! El padre Rafail
Noica dice: sobre todo la primera palabra del padre espiritual, ¡aquella que te dice en el momento en que tú le
pides un consejo para un problema especial!

7. Popularmente se dice que quien se muere
el día de Pascua llega al Paraíso. ¿Cuál
es la posición de la Iglesia en este sentido?
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În popor, se zice… În Biserică, cine face voia lui Dumnezeu… cine nu…?! Daţi-vă seama câţi mor în ziua de
Paşti, câtă lume moare într-o zi…! Știm că în fiecare minut
sau secundă mor numeroşi oameni. Şi-atunci, sunt unii
care nici nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu ştim noi ce viaţă
au dus… Deci, nu ziua de Paşti îi mântuieşte, dar poate
fi un semn; de-asta se zice în popor. Poate fi un semn,
pentru că nu oricine moare în ziua de Paşti sau nu oricine moare în zi de duminică, se ştiu lucrurile acestea.
Dar nu înseamnă că toată lumea care moare în ziua de
Paşti se mântuieşte, sub nici o formă…! Poate fi o binecuvântare extraordinară din partea lui Dumnezeu să mori
în ziua Învierii, poate să fie…!

8. Sunt invitată, mâine, de către o prietenă
foarte bună, baptistă, la ea la biserică,
unde se ţine un concert de colinde. Să
merg? Dacă nu, de ce?
Porunca bisericească zice clar să nu intrăm în casele
ereticilor și să nu le citim învățăturile. Dar cred că trebuie înţeles tot aşa, în duhul poruncii. Se poate merge,
„luând seama la tine însuţi, ca să nu cazi şi tu în ispită”
(Ga 6, 1). Acesta este tot cuvântul Scripturii…
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Popularmente, se dice… En la Iglesia, quien hace la
voluntad de Dios… ¡¿quién no…?! Daos cuenta cuántos
se mueren el día de Pascua, ¡cuánta gente muere en un
día…! Sabemos que cada minuto o segundo mueren numerosas personas. Y entonces, hay algunos que ni siquiera
conocen a Dios, nosotros no sabemos qué vida han llevado… Por lo tanto, no el día de Pascua les salva, pero
puede ser una señal; por eso se dice popularmente. Puede
ser una señal, porque no cualquier persona muere el día
de Pascua o no cualquier persona muere un día de
domingo, se saben estas cosas. Pero esto no significa que
todo el mundo que muera el día de Pascua se salva, ¡de
ninguna manera…! Puede ser una bendición extraordinaria por parte de Dios morirse el día de la Resurrección,
¡puede ser…!

8. Estoy invitada, mañana, por una amiga
muy buena, baptista, a su iglesia, donde
se hace un concierto de villancicos. ¿Puedo
ir? Y si no, ¿por qué?
El mandamiento eclesial dice claramente que no entremos en las casas de los herejes y que no leamos sus enseñanzas. Pero creo que hay que entenderlo como lo decía
antes, en el espíritu del mandamiento. Se puede ir, “fijándote en ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado” (Ga 6,1). Esta es asimismo la palabra de la Escritura…
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9. Cum să ajung să-L iubesc pe Dumnezeu din toată inima și din tot cugetul
meu?
Nu ştiu…?!

10. Părinte, vă rugăm să ne spuneţi cum
să cunoaștem dacă ne ispitim noi înșine
sau ne ispitește diavolul ?
De obicei, diavolul nu poate să ne ispitească dacă nu
ne lăsăm ispitiţi noi înşine, dacă nu ne ispitim noi înşine,
la urma urmei. Diavolul nu are nicio putere asupra noastră, aşa ne spun Sfinţii Părinţi. Şi, mai mult, diavolul
ne ştie, ne cunoaște punctele vulnerabile şi-atunci el
acolo ne atacă, nu vine cu lucruri prin care nici nu-l
băgăm în seamă. Vine cu lucrurile prin care-l băgăm în
seamă. Cred că, de fapt, toate ispitele, despre care noi
zicem că vin de la diavol, sunt în noi, cel puţin în stare
latentă, şi se descoperă la un moment dat. De multe ori,
diavolul ne ajută să ne descoperim pe noi înşine aşa
cum suntem şi aceasta ne poate fi de folos. Aşa-i diavolul: el zice în toate felurile şi-atunci ar trebui să te
bucuri şi să faci să nu fie aşa cum zice el. Nu întotdeauna
spune minciună; spune că aşa eşti, iar tu aşa eşti întradevăr. În mânăstire, de pildă, sunt perioade foarte,
foarte grele, mai ales posturile; îmi dau seama prin faptul că spovedesc toată obştea şi-atunci îl văd pe fiecare
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9. ¿Cómo llegar a amar a Dios de todo mi
corazón y de toda mi mente?
¡¿No lo sé…?!

10. Padre, le pedimos que nos diga ¿cómo
conocer si nos tentamos nosotros mismos
o nos tienta el diablo?
Normalmente, el diablo no puede tentarnos si no nos
dejamos tentar nosotros mismos, si no nos tentamos
nosotros mismos, al fin y al cabo. El diablo no tiene ningún poder sobre nosotros, así nos dicen los Santos Padres.
Y, más aún, el diablo nos conoce, conoce nuestros puntos vulnerables y entonces él allí nos ataca, no viene con
cosas por las cuales ni siquiera le hacemos caso. Viene
con las cosas por las que le hacemos caso. Creo que, de
hecho, todas las tentaciones, las que nosotros decimos
que vienen del diablo, están en nosotros, por lo menos
en estado latente, y se descubren en un momento dado.
Muchas veces, el diablo nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos tal como somos y esto nos puede ser útil. Así
es el diablo: él dice de todo y entonces deberías alegrarte
y hacer que no sea tal como dice él. No siempre dice mentira; dice que así eres, y tú eres así de verdad. En el monasterio, por ejemplo, hay épocas muy, muy difíciles, sobre
todo las épocas de ayuno; me doy cuenta por el hecho de
que confieso a toda la comunidad y entonces veo a cada
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cum petrece postul, cum se străduieşte şi prin ce ispite
trece. Şi mi-am dat seama că monahismul în sine – viaţa
călugărească – nu face altceva decât să scoată la suprafaţă tot ce e mai rău în om. De multe ori, călugării au nişte
ieşiri, nu neapărat publice, dar te gândeşti: omul ăsta
n-a fost aşa, nici n-am bănuit că poate să fie sau să facă
așa ceva…!? Dar aceasta este lucrare duhovnicească, de
a te descoperi pe tine însuţi aşa cum eşti şi de a lupta cu
tine însuţi să devii altfel, să devii asemenea lui Dumnezeu. De aceea, ispita de la diavol, încă o dată, vine acolo
unde trebuie să lucrezi…!

11. Ce ar trebui să facă o persoană care este
supărată pe duhovnicul său?
Să se roage, cred că e primul lucru. Şi să aştepte puțin,
să lase un pic de timp, şi lucrurile se liniştesc. Cu rugăciune…!

12. Pentru a-mi găsi un duhovnic, este de
ajuns să mă rog lui Dumnezeu pentru
asta?
Nu, trebuie să-l şi cauţi!

13. Ce putem face când duhovnicul nostru s-a
schimbat și a greșit faţă de noi și faţă de
lume?
Tot să te rogi, pentru că tu nu ai ce face!
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uno cómo vive el ayuno, cómo se esfuerza y cuáles son
las tentaciones que atraviesa. Y me he dado cuenta de
que el monacato en sí –la vida monástica– no hace otra
cosa que sacar a la superficie lo peor del hombre. Muchas
veces, los monjes tienen unas salidas de tono, no necesariamente públicas, pero piensas: este hombre no ha
sido así, ¿¡ni siquiera había imaginado que podía ser o
hacer algo así…!? Pero esto es trabajo espiritual, descubrirte a ti mismo tal como eres y luchar contigo mismo
para llegar a ser diferente, llegar a ser semejante a Dios.
Por eso, la tentación del diablo, una vez más, ¡viene allí
donde tienes que trabajar…!

11. ¿Qué debería hacer una persona que está
enfadada con su padre espiritual ?
Rezar, creo que es la primera cosa. Y esperar un poco,
dejar que pase un poco de tiempo, y las cosas se tranquilizan. ¡Con oración…!

12. ¿Para encontrar un padre espiritual, es
suficiente rezar a Dios por esto?
No, ¡tienes que buscarlo también!

13. ¿Qué podemos hacer cuando nuestro padre
espiritual ha cambiado y ha cometido
un error ante nosotros y el mundo?
Lo mismo, rezar, ¡porque tú no puedes hacer nada!
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E treaba lui, la urma urmei, nu-i treaba ta. Singura ta
treabă este aceea să te rogi pentru el, că altceva nu poţi
să faci. Poţi să strici mai tare dacă încerci tu să-l pui la
punct pe duhovnic. Eu asta cred, că numai atât poţi să
faci: poţi să te rogi, pentru că nu ştii, nu poţi să-ţi dai
seama şi nu ai certitudinea că într-adevăr greşeala lui
este una reală sau cu repercusiuni grave, nu ştii. Dacă
Dumnezeu îngăduie să vezi tu greşeala duhovnicului tău,
înseamnă că Dumnezeu vrea ceva şi de la tine. Şi-atunci,
tu trebuie să vezi acel ceva, unde ai greşit tu și ce trebuie
să faci ca să se rezolve problema respectivă.

14. Trebuie neapărat să primim la fiecare
spovedanie canon? Eu merg de aproape
trei ani la duhovnic și nu mi-a dat
canon aproape niciodată.
Nu trebuie să primeşti canon neapărat, nu e obligatoriu să primeşti canon. Şi noi, majoritatea ucenicilor
Preasfinţitului Vasile, nu dăm canon; nici el nu dă, nici
noi nu dăm, că aşa ne-am învăţat. Sigur că, în cazuri speciale, dăm şi canon. Când omul are duhovnic şi se spovedeşte frecvent, nu e necesar. Atunci omul intră în rânduială. Încet-încet, având un duhovnic, aproape
vrând-nevrând, intră în rânduială!
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Es su asunto, al fin y al cabo, no es tu asunto. Tu único
asunto es rezar por él, porque otra cosa no puedes hacer.
Puedes estropear más si intentas tú poner a tu padre espiritual en su lugar. Eso creo, que eso es todo lo que puedes hacer: puedes rezar, porque no sabes, no puedes
darte cuenta y no tienes la certeza de que de verdad su
error es uno real o con repercusiones graves, no lo sabes.
Si Dios permite que tú veas el error de tu padre espiritual, significa que Dios quiere algo de ti también. Y entonces, tú tienes que ver ese algo, dónde has errado tú y qué
debes hacer para que el problema se resuelva.

14.¿Tenemos que recibir necesariamente
penitencia en cada confesión? Yo me
confieso desde hace casi tres años con mi
padre espiritual y casi nunca me ha
impuesto penitencia.
No tienes que recibir necesariamente penitencia, no es
obligatorio recibir penitencia. Nosotros tampoco, la mayoría de los discípulos de Su Excelencia el Obispo Vasile,
imponemos penitencia; él tampoco impone, nosotros
tampoco, porque así nos hemos acostumbrado. Claro que,
en casos especiales, también imponemos una penitencia.
Cuando el hombre tiene un padre espiritual y se confiesa
frecuentemente, no es necesario. Entonces el hombre pone
orden en su vida espiritual. Poco a poco, teniendo un padre
espiritual, casi se quiera o no, ¡pone orden en su vida!
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15. Cum trebuie să ne rugăm? Cum pot să
am o legătură cu Dumnezeu, să-L simt
pe Dumnezeu?
E greu să răspund, pentru că Dumnezeu ni se descoperă fiecăruia în mod particular. Am spus că nu sunt anonimi în lumea aceasta. Sunt anonimi oamenii între ei, dar
în raportul om-Dumnezeu nu există anonimi, pentru că
Dumnezeu lucrează special cu fiecare. Deci, în faţa lui
Dumnezeu, nu eşti un anonim, ci un om foarte, foarte
important. Fiind foarte important şi foarte special, Dumnezeu lucrează cu maximă importanţă şi foarte special cu
tine însuţi. Şi-atunci, legătura ta cu Dumnezeu devine
foarte personală, în funcţie de caracterul tău, de înţelegerea ta, de puterile tale spirituale, în funcţie de tot ce poţi
pune în lucrare în raport cu Dumnezeu. Foarte mulţi oameni
Îl întâlnesc pe Dumnezeu în suferinţă. Unii Îl întâlnesc pe
dealuri, privesc un peisaj şi-L văd pe Dumnezeu. Părintele Sofronie Saharov a fost artist şi se bucura. El spune, la
un moment dat – am găsit un titlu de capitol – ce mult
s-ar bucura dacă fiecare ar fi poet, să scrie poezii, să simtă…
Există o sensibilitate aparte a celui care scrie, a poetului în
general. Deci, toate acestea sunt particularităţi ale omului, care, puse în slujba lui Dumnezeu sau în raport cu El,
te ajută să ai o legătură reală cu Dumnezeu, aşa cum poţi
tu. Eu pot să zic despre legătura mea cu Dumnezeu, dacă
s-ar putea spune lucrul ăsta, dar, dacă nu este ceva
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15. ¿Cómo tenemos que orar? ¿Cómo puedo
tener un vínculo con Dios, sentir a Dios?
Es difícil responder, porque Dios se nos descubre a
cada uno de forma particular. He dicho ya que no hay anónimos en este mundo. Son anónimos los hombres entre
ellos, pero en la relación hombre-Dios no existen anónimos, porque Dios obra de modo especial con cada uno.
Por lo tanto, ante Dios, no eres un anónimo, sino un hombre muy, muy importante. Al ser muy importante y muy
especial, Dios obra con máxima importancia y de modo
muy especial contigo mismo. Y entonces, tu vínculo con
Dios llega a ser uno muy personal, en función de tu carácter, de tu entendimiento, de tus fuerzas espirituales, en
función de todo lo que puedes poner en obra en relación
con Dios. Muchísimas personas encuentran a Dios en el
sufrimiento. Algunos Lo encuentran en las colinas, miran
un paisaje y ven a Dios. El padre Sofronio Sakharov era
artista y se alegraba por ello. Él dice, en un momento dado
–he encontrado un título de capítulo–, cuánto se alegraría si cada uno fuera poeta, escribiera poesías, sintiera...
Existe una sensibilidad aparte del que escribe, del poeta
en general. Por lo tanto, todas estas cosas son particularidades del hombre, que, puestas al servicio de Dios o en
relación con Él, te ayudan a tener un vínculo real con Dios,
tal como puedas tú. Yo puedo hablar sobre mi vínculo con
Dios, si se pudiera hablar de esto, pero, si no es algo
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potrivit pentru tine, atunci nu ţi-am spus nimic, absolut nimic. Tot părintele Rafail Noica spune – este celebră cartea Celălalt Noica – despre femeia care venea şi îi
mărturisea că nu se poate ruga, nu ştia de ce, şi încerca
tot felul de rugăciuni şi acatiste, iar părintele îi răspunde:
„Păi, roagă-te aşa cum știi, spune-I direct ce ai de zis…”
Femeia atât a aşteptat, impulsul să aibă libertatea de a se
ruga lui Dumnezeu aşa cum simte ea.

16. Cum putem face ca lucrurile cotidiene,
obișnuite, să rămână în veșnicie, să le
folosim, să le valorificăm pentru veșnicie? Sau ele nu trebuie să rămână? De
exemplu, curăţenia, pregătitul mesei
ocupă timp care ar trebui valorificat pentru veșnicie, dar nici nu te poţi lipsi de
ele.
Toate acestea trebuie să le facem cu o anumită stare:
să fii într-o stare duhovnicească permanentă! Deci, ţine
de starea în care te găseşti, şi nu de lucrare, la urma urmei!
Lucrarea, desigur, e diversă: trebuie să faci şi una, şi alta,
sunt necesare; ele nu se înveşnicesc prin ele însele, nu,
sunt lucrări. E vorba de starea în care te găseşti şi în care
trebuie să fii când faci lucrurile respective. Dacă te găseşti
într-o stare bună, într-o stare duhovnicească, atunci faci
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adecuado para ti, entonces no te he dicho nada, absolutamente nada. El padre Rafail Noica también lo dice –es
célebre el libro Celălalt Noica* – sobre la mujer que venía y
le confesaba que no podía rezar, no sabía por qué, e intentaba todo tipo de oraciones y acatistos, y el padre le contesta: “Pues, reza así como sabes, dile directamente lo que
tienes que decir…” La mujer eso esperaba, el impulso de
tener la libertad de rezar a Dios tal como sentía ella.

16. ¿Cómo podemos hacer que las cosas cotidianas, normales, queden en la eternidad,
utilizarlas, valorarlas para la eternidad?
¿O es que ellas no deben permanecer? Por
ejemplo, la limpieza, la preparación de
la comida ocupan tiempo que tendríamos que valorarlo para la eternidad, pero
tampoco puedes prescindir de ellas.
Todo esto tenemos que hacerlo en un cierto estado:
¡en un estado espiritual permanente! Pues, tiene que ver
con el estado en que te encuentras, y no con el trabajo,
¡al fin y al cabo! El trabajo, desde luego, es diverso: hay
que hacer de todo, es necesario; los trabajos no se eternizan por ellos mismos, no, son trabajos nada más. Se
trata del estado en el que te encuentras y en el que debes
estar cuando haces estas cosas. Si te encuentras en un
buen estado, en un estado espiritual, entonces haces las
*

El otro Noica (N. de la T.)
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lucrurile cu multă râvnă și chiar cu bucurie. O călugăriţă
în vârstă, de la Mânăstirea Brâncoveni, îmi povestea despre faptul că, fiind foarte mult de lucru la mânăstire, erau
duse toată vara la sapă şi nu apucau să îşi facă rânduiala
statornicită. Dar, acolo, la sapă, se oprea din când în
când, ridica ochii la cer şi zicea: „Doamne, vino mai
aproape de mine!” Numai cât mi-a povestit lucrul acesta
şi i-am văzut fizionomia transfigurată, spunându-l
numai…! Extraordinar de mult m-a impresionat şi mi-a
folosit duhovniceşte. Ea săpa acolo, se oprea, îşi ridica
ochii şi zicea: „Doamne, vino mai aproape de mine!” O
rugăciune scurtă…!

17. Ce să facă doi tineri care au primit binecuvântare pentru căsătorie de la mari
părinţi duhovnicești, dar nu se-nţeleg
bine, se ceartă, se despart, apoi iar
se-mpacă.
Au primit binecuvântare, fiindcă au cerut…!
Dar căsătoria şi călugăria – nu am putut să spun şi
nici acum nu ştiu dacă pot să spun ceea ce am vrut, de
fapt, despre comunitatea umană sau întreaga fire, întreaga
fiinţă omenească – nu sunt acte de egoism; nu e voie să
fie acte de egoism, sub nicio formă. Iubirea, nici ea nu
trebuie să fie una egoistă.
Este o problemă, pentru că, în general, când doi tineri
ajung să se cunoască şi doresc să se căsătorească,
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cosas con mucho afán e incluso con alegría. Una monja
anciana, del Monasterio de Brâncoveni, me contaba que
había mucho trabajo en el monasterio, las llevaban todo
el verano a cavar y no lograban cumplir con lo establecido. Pero, allí, cavando, se paraba de vez en cuando,
alzaba los ojos al cielo y decía: “Señor, ¡ven más cerca de
mí!” Nada más contármelo, le vi la fisionomía transfigurada, ¡solo diciéndomelo…! Me ha impresionado
muchísimo y me ha servido espiritualmente. Ella cavaba
allí, se paraba, alzaba los ojos y decía: “Señor, ¡ven más
cerca de mí!” ¡Una oración corta…!

17. ¿Qué tienen que hacer dos jóvenes que han
recibido bendición para casarse por parte
de unos grandes padres espirituales, pero
no se entienden bien, discuten, se separan,
luego vuelven a reconciliarse?
Han recibido bendición, ¡porque la han pedido…!
Pero el matrimonio y el monacato –no he podido
decirlo antes y ahora tampoco sé si puedo decir lo que
quería, de hecho, sobre la comunidad humana o la naturaleza entera, el ser humano entero– no son actos de
egoísmo; no está permitido que sean actos de egoísmo,
de ninguna manera. El amor, tampoco debe ser uno
egoísta.
Es un problema, porque, en general, cuando dos jóvenes llegan a conocerse y desean casarse,
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iubirea care îi uneşte nu este una dintre cele mai duhovniceşti… De aici şi permanenta confruntare între ei, un
veșnic zbucium, că nu este o iubire în adevăratul sens al
cuvântului. Nici nu ne străduim: trăim o lume aşa cum
este ea, iar iubirea care ni se oferă este foarte ieftină. Deci,
iubirea nu trebuie să fie egoistă, trebuie să rabde. Ce zice
Sfântul Apostol Pavel despre iubire? Te iubeşti sau nu te
iubeşti cu celălalt? Da, și această iubire trebuie să fie valabilă pentru toată lumea! Sigur că, între soți, este ceva mai
specială – ştiţi mai bine decât mine lucrurile astea – dar
să nu fie un act de egoism. Ştiţi de ce? E o minciună că
spui: „te iubesc”, că, până la urmă, mă iubesc pe mine;
te iubesc pentru că mă iubesc pe mine; te iubesc pentru
că te vreau pentru mine, exclusiv. Asta este o problemă
foarte delicată. Deci, te iubesc, dar te iubesc pentru că
mă iubesc…?!

18. Faptul că-n ultima vreme vreausă citesc
cât mai multe cărţi duhovnicești poate fi
o ispită?
Nu! De pildă, eu nici nu mai pot citi altfel de cărţi,
numai cărţi duhovniceşti. Mi-ar plăcea să mai citesc,
poate, un roman, nou sau pe care l-am citit înainte – în
adolescență am citit mult –, dar nu mai pot, pur şi simplu nu pot să pun mâna pe el. Sau citesc două, trei pagini
şi renunț. Şi atunci, de ce nu?
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el amor que los une, no es uno de los más espirituales…
De aquí también la permanente confrontación entre ellos,
un eterno tormento, ya que no es un amor en el verdadero sentido de la palabra. Tampoco nos esforzamos:
vivimos en un mundo tal y como es, y el amor que se nos
ofrece es muy barato. Por lo tanto, el amor no tiene que
ser egoísta, tiene que ser paciente. ¿Qué es lo que dice
San Pablo el Apóstol sobre el amor? ¿Amas o no amas al
otro? Sí, y ¡este amor tiene que ser válido para todo el
mundo! Claro que, entre los esposos, es un tanto más
especial –conocéis mejor que yo estas cosas– pero que
no sea un acto de egoísmo. ¿Sabéis por qué? Es una mentira decir: “te quiero”, ya que, al fin y al cabo, me quiero
a mí; te quiero porque me quiero a mí; te quiero porque
te quiero para mí, exclusivamente. Esto es un problema
muy delicado. Por tanto, te quiero, pero ¡¿te quiero porque me quiero…?!

18. El hecho de que últimamente quiero leer
cuantos más libros espirituales mejor
¿puede ser una tentación?
¡No! Por ejemplo, yo ya ni siquiera puedo leer otro tipo
de libros, solo libros espirituales. Me gustaría volver a
leer, quizás, una novela, nueva o que había leído antes –
en la adolescencia leía mucho–, pero ya no puedo, simplemente no puedo tocarla. O leo dos, tres páginas y
renuncio. Y entonces, ¿por qué no?
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19. Îmi doresc să mă căsătoresc, dar nu
vreau copii.
N-are sens, n-are sens, nu! Căsătoria presupune şi
asta. La slujbă ce se zice…? Din start nu vrei, atunci de ce
ai mai venit la cununie? Nu, să nu te căsătoreşti, Doamne
ferește!

20. De ce trebuie să te cununi la primărie
prima dată și apoi la Biserică?
Ei, aşa-i legea, dăm Cezarului ce-i al Cezarului…!

21. De ce trebuie să achităm prima dată
taxele faţă de stat și apoi primești slujba
bisericească?
Dăm Cezarului ce e al Cezarului…!

22. În esenţă, ce așteaptă Dumnezeu de la
noi? Voinţă, fapte, iertare faţă de toţi, smerenie, dragoste, râvnă?
Voinţă, raţiune, sentiment, tot ceea ce implică acestea trei! Vedeţi, şi porunca spune: „să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta,... cu toată vârtutea ta…” (Mc 12, 30)
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19. Quiero casarme, pero no quiero hijos.
No tiene sentido, no lo tiene, ¡no! El matrimonio
supone esto también. En la ceremonia ¿qué es lo que se
dice…? Si desde el comienzo no quieres, entonces ¿por
qué habrás venido a la ceremonia nupcial? No, no te cases,
¡Dios nos libre!

20.¿Por qué hay que casarse primero por lo
civil y luego por la Iglesia?
Eh, así es la ley, ¡damos al César lo que es del César…!

21.¿Por qué hay que pagar primero los
impuestos hacia el estado y solo luego
recibes la ceremonia de la Iglesia?
¡Damos al César lo que es del César…!

22. En esencia, ¿qué es lo que espera Dios de
nosotros? ¿Voluntad, hechos, perdón hacia
todos, humildad, amor, afán?
Voluntad, razón, sentimiento, ¡todo lo que esto implica!
Mirad, el mandamiento ya lo dice: “amarás al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con todas tus fuerzas*…” (Mc 12, 30)
*

Para las citas bíblicas en español hemos utilizado la versión católica de
la Sagrada Biblia, traducida y anotada por profesores de la Facultad de
Teología de Navarra (EUNSA, 1999). Para los casos en que hemos
utilizado otra versión de la Biblia, esta será mencionada (N. de la T.).
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Se referă la cele trei calităţi ale omului: la raţiune, voinţă
şi sentiment. Tot, absolut tot! La Dumnezeu nu merge
cu jumătăţi de măsură, spune și Apocalipsa foarte clar!

23. Am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu
din suferinţă, așa cum aţi spus mai
devreme, din experienţa vieţii, dar nu
prea simt nevoia să citesc Biblia. Mai
bine zis, să-L cunosc din Biblie. În
schimb, citesc cărţi duhovnicești. Credeţi
că e păcat? E obligatoriu să citesc Sfânta
Scriptură?
Dacă nu ai citit Sfânta Scriptură, toate cărţile duhovniceşti nu te folosesc deplin, pentru că ele se întemeiază
pe cuvântul Scripturii…! Dar să explic răspunsul. Îmi
spunea cineva, de curând, că a descoperit o carte, Codul
Bibliei, care l-a impresionat în mod deosebit. L-am întrebat: „Ai citit Biblia?” „Nu am citit-o!” „Atunci ce ai descoperit?” Nu ai descoperit nimic. Că a decodat Biblia prin
cartea aceea…! Cum ai decodat Biblia, dacă tu nu ai citito? Aşadar, şi scrierile Sfinţilor Părinţi, dacă nu ai citit
Biblia… când ea stă la temelia întregii învăţături creştine… Şi, din păcate, teologii nu citesc Sfânta Scriptură…
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Se refiere a las tres cualidades del hombre: la razón,
la voluntad y el sentimiento. Todo, ¡absolutamente todo!
Con Dios no se va con medidas a medias, ¡lo dice también el Apocalipsis muy claramente!

23. He llegado a conocer a Dios por el sufrimiento, tal como lo ha dicho antes, por
la experiencia de la vida, pero no siento
mucho la necesidad de leer la Biblia.
Mejor dicho, conocerlo por la Biblia. En
cambio, leo libros espirituales. ¿Piensa
que es pecado? ¿Es obligatorio que lea la
Sagrada Escritura?
Si no has leído la Sagrada Escritura, aunque se tratase
de todos los libros espirituales no te servirán plenamente,
¡porque ellos se fundan sobre la palabra de la Escritura…!
Pero tengo que explicar la respuesta. Me decía alguien,
hace poco, que había descubierto un libro, El Código de la
Biblia, que le había impresionado de manera especial. Le
he preguntado: “¿Has leído la Biblia?” “¡No la he leído!”
“¿Entonces qué es lo que has descubierto?” No has descubierto nada. ¡Que ha descodificado la Biblia mediante ese
libro…! ¿Cómo has descodificado la Biblia, si tú no la has
leído? Por lo tanto, igual en el caso de las escrituras de los
Santos Padres, si no has leído la Biblia… cuando ella es el
fundamento de la entera enseñanza cristiana… Y, por desgracia, los teólogos tampoco leen la Sagrada Escritura…
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24. Cum deosebim gândul de păcat? Cum îl
evităm? Dacă avem gânduri despre care
știm că sunt păcate, și nu le facem, atunci
noi am păcătuit sau nu?
Avem o problemă. Ne gândim mai mult la răul care ne
paşte sau care se poate face decât la binele pe care îl putem
face sau la cât de buni putem fi. Zic Părinţii că, şi atunci
când eşti în ispită, în greutăţi şi în tulburare, să te comporţi ca şi cum nu ai fi. Să te comporţi ca şi cum ai fi întro stare bună, ca şi cum ai avea harul lui Dumnezeu, ca şi
cum ai fi neispitit. Prea mult punem accent… şi am găsit
scris, cred că la Paisie Aghioritul, că nu ai voie să te gândeşti la păcat, chiar dacă l-ai săvârşit. Nu, nu ai voie să
te mai gândeşti la el; să îl depăşeşti, nici prin minte să-ţi
mai treacă. Aşa de meticuloşi suntem la gândurile rele,
la ispite şi la nu ştiu ce…, dar la cele bune nu suntem aşa
meticuloşi, aşa atenţi şi aşa râvnitori. Cât ne preocupă
lucrurile rele, nu ne preocupă cele bune. Dacă ne preocupă cele bune şi ne este ocupată mintea şi lucrarea cu
cele bune, atunci cele rele nu mai au loc. Încercaţi, totuşi,
să gândiţi pozitiv, duhovniceşte! Lăsaţi-l pe diavol, pe
lucrările lui şi pe toate ale lui, lăsaţi-le. La Botez v-aţi
lepădat de ele, păi lepădate să fie!
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24. ¿Cómo distinguimos el pensamiento del pecado?
¿Cómo lo evitamos? Si tenemos pensamientos
quesabemos que son pecados, y no los hacemos,
entonces ¿nosotros hemos pecado o no?
Tenemos un problema. Pensamos más en el mal que
nos ronda o que se puede hacer que en el bien que podemos hacer o en lo buenos que podemos ser. Dicen los Santos Padres que, incluso cuando estás siendo tentado, en
dificultades y en el desasosiego, has de comportarte como
si no lo estuvieras. Has de comportarte como si estuvieras en un buen estado, como si estuvieras en gracia de
Dios, como si no estuvieras siendo tentado. Demasiado
hacemos resaltar… y he encontrado escrito, creo que en
San Paisios del Monte Athos, que no está permitido pensar en el pecado, aunque lo hayas cometido. No, no está
permitido seguir pensando en él; has de superarlo, que
no te pase ya ni por la mente. Tan meticulosos somos en
los malos pensamientos, en las tentaciones y en no sé qué
más…, pero en lo bueno no somos tan meticulosos, tan
atentos y tan afanosos. Lo mucho que nos preocupan las
cosas malas, no nos preocupan las buenas. Si nos preocupan las buenas y nuestra mente y nuestro obrar está
ocupado con lo bueno, entonces lo malo ya no tiene sitio.
¡Intentad, sin embargo, pensar positiva, espiritualmente!
Dejad al diablo, a sus obras y todo lo suyo, dejadlo. En el
Bautismo lo habéis negado, pues ¡negado esté!
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25. Înainte de a mă apropia de Biserică,
scriam multe poezii. Acum, văzând ce-am
scris, am renunţat la idee, mi s-a părut
o pierdere de vreme. Oare am îngropat un
talant, care ar fi putut fi valorificat pentru Dumnezeu, am făcut bine sau nu
am făcut bine?
Nu, oricum poezia pe care ai putea-o scrie acum ar fi
alta. Poţi să scrii liniştit! Cu siguranţă, faptul că-L cunoşti
pe Dumnezeu şi mai ştii, cât de cât, şi din învăţătura de
credinţă îţi schimbă puțin stilul. Dar vreau să vă spun
despre Înaltul Bartolomeu, despre care ştiţi că a diortosit Sfânta Scriptură. De când a lucrat la Sfânta Scriptură
şi mai ales la Psalmii lui David şi la Cântarea Cântărilor,
nu mai are inspiraţie pentru poezie, nu mai poate să scrie
poezie. Aşa zice el. Asta este! Dacă erau Sfinţi Părinţi,
care ajungeau să îşi închidă şi fereastra de la chilie, să
nu mai vadă natura asta de care se minunează lumea şi
cade în extaz, ca să se bucure numai de vederea lui Dumnezeu…! Închideau fereastra, să nu mai vadă natura cu
frumuseţile ei. Există şi asta, dar, dacă simţi nevoia să
scrii, poţi să scrii. Cu siguranţă că ţi s-a schimbat stilul,
şi fraza este alta şi conţinutul este altul.
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25. Antes de acercarme a la Iglesia, escribía
muchas poesías. Ahora, al ver lo que
había escrito, he renunciado a la idea, me
parece una pérdida de tiempo. ¿Será que
he enterrado un talento, que habría podido
ser valorado para Dios, he hecho bien o
no he hecho bien?
No, de todas maneras la poesía que podrías escribir
ahora sería otra. ¡Puedes escribir tranquilamente! Seguramente, el hecho de que conozcas a Dios y sepas también algo, por poco que sea, de la enseñanza de la fe,
cambia un tanto tu estilo. Pero quiero hablaros de Su
Eminencia el Metropolita Bartolomeu, que, como sabéis,
ha enmendado la Sagrada Escritura. Desde que ha trabajado en la Sagrada Escritura y sobre todo en los Salmos de David y en el Cantar de los Cantares, ya no tiene
inspiración para la poesía, ya no puede escribir poesía.
Eso es lo que dice él. ¡Eso es! Si había Santos Padres que
llegaban a cerrar incluso la ventana de la celda, para no
ver más esta naturaleza de la que se maravilla la gente
y cae en éxtasis, ¡para alegrarse solo de la vista de Dios…!
Cerraban la ventana, para no ver más la naturaleza con
sus bellezas. Existe también esto, pero, si sientes la
necesidad de escribir, puedes escribir. Seguramente tu
estilo ha cambiado, y la frase es otra y el contenido es
otro.

70

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

26. Spuneţi-ne o minune care s-a petrecut
la Mânăstirea Nicula în ultimul timp.
Mă rabdă pe mine Dumnezeu să stau acolo. Asta-i cea
mai mare minune!
Dacă te gândeşti că noi rostim, în fiecare seară, în faţa
icoanei Maicii Domnului, rugăciunea „Nepătată, neîntinată, nestricată, curată Fecioară de Dumnezeu Mireasă,
Stăpână…” Şi când te ştii cum eşti, şi să te lase Cea nepătată şi neîntinată să te duci tu, cel pătat şi întinat, în faţa
ei şi să zici… mare minune, da!

27. Care sunt gândurile bune?
Gândurile virtuoase, care te îndeamnă la virtute, la o
viaţă cuminte; gândurile care te liniştesc, care te aduc
într-o stare duhovnicească. Dar toate lucrurile astea sunt
fireşti, nu trebuie căutate foarte mult şi nu trebuie umblat
după ele, sunt la îndemâna omului. Știm ce ne place şi
ce nu ne place, binele și răul. Și-atunci, ceea ce ne place
şi e bun să încercăm să punem în lucrare reală, şi în sens
duhovnicesc. Ceea ce nu ne place, să nu facem, să evităm, iar ceea ce ne place să facem şi să creştem în a face,
a săvârşi până toate acestea vor deveni virtuţi.

28. Dacă am Sfânta Scriptură în traducerea lui Cornilescu, ce mă sfătuiţi să fac?
Să o citesc sau nu?
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26. Díganos un milagro que ha pasado en
el Monasterio de Nicula últimamente.
Dios me aguanta a mí vivir allí. ¡Este es el mayor milagro!
Si piensas que nosotros pronunciamos, cada noche,
delante del icono de la Madre de Dios, la oración “Oh,
Virgen, sin mancha, inmaculada, toda casta y pura Novia
de Dios, Señora…” Y cuando sabes cómo eres, y que te
deje la Sin mancha y pura que vayas tú, el manchado e
impuro, delante de ella y decirlo… ¡gran milagro, sí!

27. ¿Cuáles son los buenos pensamientos?
Los pensamientos virtuosos, que te estimulan hacia la
virtud, hacia una vida sensata; los pensamientos que te
tranquilizan, que te llevan a un estado espiritual. Pero
todas estas cosas son naturales, no hay que buscarlas
mucho y no hay que ir detrás de ellas, están al alcance del
hombre. Sabemos qué es lo que nos gusta y qué es lo que
no nos gusta, el bien y el mal. Y entonces, lo que nos gusta
y es bueno procuremos ponerlo en obra real, y en sentido
espiritual. Lo que no nos gusta, no lo hagamos, evitémoslo,
y lo que nos gusta, hagámoslo y crezcamos así cumpliéndolo hasta que todas estas cosas lleguen a ser virtudes.

28. Si tengo la Sagrada Escritura traducida
por Cornilescu, ¿qué es lo que me aconseja hacer? ¿Leerla o no?
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Da, bineînţeles. Câtă lume are Biblia, varianta Bartolomeu Anania? Se poate citi fără probleme. Deci, problemele de traducere nu sunt unele atât de…, încât să te
demonteze sau să te demoleze…!

29. Greșim cu ceva dacă avem prieteni de
alte religii? Este rău? Dacă da, de ce? Dacă
nu, iarăși, de ce?
Depinde ce se înţelege prin prieteni.
Încă o dată, nu putem exclude pe nimeni, pe absolut
nimeni, dar este riscant să ai apropiat pe cineva care…,
pentru că rişti să cazi şi tu în aceeaşi ispită. Dacă toată
ziua cineva înjură lângă tine, să ştii, să fii sigur că va veni
ziua să înjuri şi tu. Ţi se întinează, ţi se murdăreşte mintea de cuvintele acelea şi, într-o zi, când eşti tu nervos,
zici toate cuvintele acelea, câte le ai în minte. Sau, când
eşti, poate, supărat pe Dumnezeu, îţi vin în minte cele
ce le-ai auzit acolo, la casa de baptişti. Da, că aşa e diavolul de viclean! Când ştie că eşti vulnerabil, atunci te
atacă! Gândiţi-vă, dacă au fost monahi care s-au lepădat! De-aceea, părerea mea este că e bine să stai la distanţă. Nu te ajută foarte mult, dimpotrivă, şi nici tu pe
ei. Pentru că ei, în general, sunt aşa de închişi în credinţa
lor, încât nu poţi să faci mare lucru. Şi-atunci, mai mult
face să te rogi pentru ei, atunci eşti cu adevărat prieten!
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Sí, por supuesto. ¿Cuántas personas tienen la Biblia,
la variante de Bartolomeu Anania? Se puede leer sin problemas. Pues, los problemas de traducción no son tanto...,
¡como para que te desmonten o te derrumben…!

29.¿Nos equivocamos en algo si tenemos amigos de otras religiones? ¿Está mal ? Si es que
sí, ¿por qué? Si es que no, de nuevo, ¿por qué?
Depende de lo que se entiende por amigos.
Una vez más, no podemos excluir a nadie, a absolutamente nadie, pero es arriesgado tener muy cerca a
alguien que…, porque te arriesgas a caer tú también en
la misma tentación. Si todo el día alguien está injuriando
a tu lado, has de saberlo y puedes estar seguro de que llegará el día en que injuries tú también. Se te mancha, se
te ensucia la mente de esas palabras y, un día, cuando
estés tú irritado, dirás todas esas palabras, que tienes en
la mente. O, cuando estés, quizás, enfadado con Dios, te
vendrá a la mente lo que has oído allí, en la casa de los
baptistas. Sí, que ¡así de astuto es el diablo! Cuando sabe
que eres vulnerable, ¡es entonces que te ataca! Pensad,
¡si ha habido monjes que han negado a Dios! Por eso, en
mi opinión, está bien que te mantengas a distancia. No
te ayudan mucho, al contrario, y tú tampoco a ellos. Porque ellos, en general, están tan cerrados en su creencia,
que no puedes hacer gran cosa. Y entonces, haces más si
rezas por ellos, ¡así eres de verdad un amigo!
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30. De ce unele mânăstiri își trimit călugării să strângă bani pentru construcţii pe
străzi, în orașe?
Dar nu mânăstirile îi trimit, stareţul îi trimite, pentru că nu gândeşte călugăreşte, în primul rând, ci omeneşte. La urma urmei – eu ştiu, că sunt constructor acum
– nu ăsta este rostul nostru. Sigur că acestea sunt momentele prin care trecem, trebuie să ne împlinim şi din acest
punct de vedere, dar nu așa… Şi, credeţi-mă, la început
mă duceam pe şantier foarte des, acum doar o dată la
două, trei luni, mă duc la biserica nouă, să văd ce s-a mai
întâmplat. Nu mă duc, pentru că nu acesta este rostul.
Din păcate, nici pe partea cealaltă, duhovnicească, nu…
Cred că este o greşeală enormă să trimiți călugării prin
lume, să cerşească şi nu numai, să-i trimiţi aşa, în general, să îi laşi să meargă unde le taie lor capul. Foarte mare
greşeală! Eu am încercat să mi-i educ în alt spirit, cât s-a
putut. Nicula e, oricum, aşa de expusă, că nu poţi să faci
mare lucru. Dar, în orice caz, călugărul meu, când pleacă
în lume, o face cu maşina mânăstirii. Îl urc în maşina
mânăstirii, îl duce şoferul la destinaţie, rânduieşte ce are
de rânduit şi vine acasă. Şi-așa, atunci când se întoarce,
se spovedeşte şi spune că a văzut reclama aia de pe Casa
Studenţilor…!?
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30. ¿Por qué algunos monasterios envían a
sus monjes a la calle, en las ciudades,
para recoger dinero para las obras?
Pero no son los monasterios los que los envían, es el
abad el que los envía, porque no piensa desde una perspectiva monacal, en primer lugar, sino desde una perspectiva mundana. Al fin y al cabo –yo lo sé, porque soy
constructor ahora– no es esta nuestra razón de ser. Claro
que estos son los momentos que atravesamos, tenemos
que realizarnos también desde este punto de vista, pero
no así… Y, creedme, al principio iba a ver las obras muy
a menudo, ahora solo voy una vez cada dos o tres meses
a la nueva iglesia, para ver qué ha pasado. No voy, porque no es esta mi razón de ser. Por desgracia, ni siquiera
desde la perspectiva espiritual, no… Creo que es un error
enorme enviar monjes por el mundo, a pedir limosna y
no solamente, enviarlos así, en general, dejarlos ir adonde
les parezca. ¡Un error muy grande! Yo he intentado educarlos en otro espíritu, lo que se ha podido. El monasterio de Nicula está, de todos modos, tan expuesto, que no
puedes hacer gran cosa. Pero, en todo caso, mi monje,
cuando se va al mundo, lo hace en el coche del monasterio. Lo subo en el coche del monasterio, lo lleva el chófer
al destino, arregla lo que tiene que arreglar y vuelve a casa.
Y aun así, cuando vuelve, se confiesa y dice que ¿¡ha visto
ese anuncio en la Casa de Cultura de los Estudiantes…!?
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E foarte greu, foarte greu, apoi să îl mai trimiţi la cerşit?
Astăzi mi-a spus un părinte de la Episcopie că, de câteva
săptămâni, pe strada Horea, un călugăr cu buzunarele
pline de bani – dar eu cred că nu era călugăr, asta e clar!
– era mort de beat, nu putea să stea pe picioare. Nu, lucrurile astea nu sunt pentru noi. Şi nu numai că îi trimit stareţii pe călugării de la mânăstiri în lume să strângă bani
este o greşeală enormă, dar greşesc şi oamenii foarte
mult, că nu au limite şi nu ştiu că trebuie să păstreze o
anumită distanță față de călugări. Credincioșii cer mai
mult, vor să intre în viaţa intimă a monahilor şi vor să îi
aibă în casa lor. Şi așa le scade evlavia. Mai bine îl ştiau
pe călugăr rugându-se acolo, la lumina unei lumânări,
în mânăstire, decât că l-au avut în casa lor, au mâncat,
au băut, au povestit…

31. E ceva în neregulă cu un mirean care
petrece perioade lungi din viaţă, concedii,
Săptămâna Mare, în mânăstire de
maici, dacă acolo își are duhovnicul ?
Eu cred că bărbaţii ar trebui să meargă la mânăstiri de călugări şi femeile să meargă la mânăstiri de
călugăriţe. Şi eu fac aşa cu unii dintre fiii mei duhovniceşti: îi trimit, tu te duci la mânăstirea cutare, iar tu
vii la Nicula. S-a întâmplat să fac lucrul acesta la cerere
și din considerente duhovnicești. Dacă vine numai
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Es muy difícil, muy difícil, si es así la cosa, ¿enviarlo a
pedir limosna? Hoy me ha dicho un padre del Obispado
que, hace unas semanas, en la calle de Horea, un monje
con los bolsillos llenos de dinero –pero yo creo que no
era monje, ¡eso está claro!– estaba borrachísimo, no
podía estar de pie. No, esas cosas no son para nosotros.
Y no solo el hecho de que los abades envíen a los monjes
de los monasterios al mundo para recoger dinero es un
error enorme, sino que la gente también se equivoca
mucho, ya que no tiene límites y no sabe que hay que
mantener cierta distancia con los monjes. Los fieles piden
más, quieren entrar en la vida íntima de los monjes y
quieren tenerlos en su casa. Y así les disminuye la devoción. Mejor haberlo sabido al monje orando allí, a la luz
de una vela, en el monasterio, que haberlo tenido en su
casa, haber comido, bebido, charlado juntos…

31. ¿Es algo anormal si un laico pasa largos
periodos de su vida, de las vacaciones, la
Semana Santa, en un monasterio de
monjas, si es allí donde tiene a su padre
espiritual ?
Yo creo que los hombres deberían ir a monasterios de
monjes y las mujeres a monasterios de monjas. Y yo hago
así con algunos de mis hijos espirituales: les envío, tú vas
a tal monasterio, y tú vienes a Nicula. Lo hice porque me
lo pidieron y por razones espirituales. Si viene solo
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la spovedit, da, dar, în general, este bine să se facă distincţia aceasta. Sunt și momente în care nu poţi evita,
trebuie să îngădui multe, deşi sunt canoane care interzic să se doarmă sub acelaşi acoperiş. Greu, şi pentru noi,
dar şi pentru voi!

32. Doliul, purtarea hainelor negre, timp
de un an de la moartea cuiva drag este
o tradiţie sau Biserica impune lucrul
acesta?
Nu, Biserica nu impune lucrul acesta. Eu, cel puţin,
nu am găsit undeva să se spună că este obligatoriu. Este
o exteriorizare a durerii… Dacă nu porţi doliu, nu se
întâmplă absolut nimic, decât că poţi sminti, şi aici trebuie să ai un pic de grijă, dar, în rest, nu. Cele mai multe
lucruri sunt legate de superstiţii şi de alte concepții, străine tradiției bisericești.

33. Ce înseamnăsă-L lăsăm pe Dumnezeusă
lucreze? Ce poate face omul așa încât să-L
lase pe Dumnezeusă lucreze în viaţa lui?
Este foarte greu de răspuns la întrebarea asta, pentru
că fiecare trece prin momentele lui, cum am spus, foarte
speciale. Momentul respectiv te învaţă cum să te comporţi,
la urma urmei. Dacă este un moment pe care îl poţi depăşi
cu puterile tale, care sunt de la Dumnezeu, atunci tu crezi,
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a confesarse, sí, pero, en general, está bien hacer esta distinción. Hay también momentos en que no puedes evitarlo, tienes que permitir mucho, aunque hay cánones
que prohíben que se duerma bajo el mismo techo. Es difícil, ¡tanto para nosotros, como también para vosotros!

32. El luto, llevar ropa de color negro, durante
un año desde la muerte de alguien querido ¿es una tradición o la Iglesia lo
impone?
No, la Iglesia no lo impone. Yo, por lo menos, no he
encontrado en ninguna parte que se diga que es obligatorio. Es una exteriorización del dolor… Si no llevas el
luto, no pasa absolutamente nada, solo que puedes escandalizar, y aquí tienes que tener un poco de cuidado, pero,
por lo demás, no. La mayoría de las cosas están relacionadas con supersticiones u otras concepciones, ajenas a
la tradición de la Iglesia.

33. ¿Qué significa dejar a Dios obrar? ¿Qué
puede hacer el hombre para dejar a Dios
obrar en su vida?
Es muy difícil contestar a esta pregunta, porque cada
uno pasa por sus momentos, como he dicho, muy especiales. El momento concreto te enseña cómo comportarte, al fin y al cabo. Si es un momento que puedas superar con tus fuerzas, que son de Dios, entonces tú crees,
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lupți şi îl depăşeşti: înseamnă că Dumnezeu lucrează.
Dar dacă este peste puterile tale, atunci lasă-L pe Dumnezeu să rezolve El. Tu Îl rogi ca să-l rezolve El. Încă o
dată, dacă poţi rezolva problema respectivă, o rezolvi cu
puterea pe care o ai de la Dumnezeu şi care lucrează în
tine; dacă nu poţi să faci, atunci Îl laşi pe Dumnezeu să
facă, tu te rogi şi aştepţi… Te rogi şi aştepţi şi se rânduiesc lucrurile cum nu poţi să gândești… Însă, până se rânduiesc lucrurile, întâi trebuie să treci prin iad – în general aşa se întâmplă – dar nu trebuie să intervii. Când ştii
sigur că nu poţi să faci nimic, nu trebuie să intervii, trebuie să aștepți şi să Îl laşi pe Dumnezeu, dacă nu rişti
foarte tare și poţi lua hotărâri care să te coste o viaţă
întreagă…!

34. Cum putem să știm care este voia lui
Dumnezeu? Știu, păzirea poruncilor,
iubirea, nădejdea, credinţa, dar atunci
când cerem un semn, de unde știm că e
de la Dumnezeu?
Semnul, sigur că nu va fi unul exterior, în general, şi nu
trebuie să le luăm în seamă pe cele exterioare, cât se poate,
pentru că ele sunt foarte înşelătoare. Semnul cel mai veridic este interior, în sensul că în urma rugăciunii Dumnezeu îţi va trimite un răspuns. Să nu aşteptaţi semn, că „semn
nu se va da…!” (Mt 12, 39) Este ceva lăuntric care îţi va spune,
în urma rugăciunii, a insistenţei tale către Dumnezeu.

“HIJO, YO TE QUISE SER C A NDEL A A L A NOCHECER …”!

81

luchas y lo superas: significa que Dios obra. Pero si es
más allá de tus fuerzas, entonces deja a Dios que lo
resuelva Él. Tú Le pides que lo resuelva Él. Una vez más,
si puedes resolver dicho problema, lo resuelves con el
poder que tienes de Dios y que obra en ti; si no puedes
hacerlo, entonces dejas a Dios hacer, tú rezas y esperas…
Rezas y esperas y las cosas se arreglarán de manera impensable… Pero, hasta que se arreglen las cosas, antes, tienes que pasar por el infierno –en general sucede así–
pero no debes intervenir. Cuando sabes seguro que no
puedes hacer nada, no debes intervenir, tienes que esperar y dejar obrar a Dios, si no te arriesgas muchísimo y
¡puedes tomar decisiones que te pueden costar una vida
entera…!

34. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Sé, cumplir los mandamientos, el amor, la esperanza, la fe, pero
cuando pedimos una señal, ¿cómo sabemos que es de Dios?
La señal, seguro que no será una exterior, en general,
y no debemos tomar en cuenta las señales exteriores, dentro de lo posible, porque son muy engañosas. La señal más
verdadera es interior, en el sentido de que después de la
oración, Dios te enviará una respuesta. ¡No esperéis señal
que “no se os dará…!” (Mt 12,39) Es algo interior que te
dirá, después de la oración, de tu insistencia hacia Dios.
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Dumnezeu ştie să îţi răspundă şi să îţi spună ce să faci.
Se poate întâmpla ca Dumnezeu să lucreze prin alţi
oameni, să îţi trimită pe cineva special şi să îţi spună ce
vrea Dumnezeu, iar trimisul cel mai autentic e duhovnicul.

35. Unde scrie în Biblie că trebuie să ai un
duhovnic?
Nu scrie! Dar avem experienţa vieţii creştine de atâția
ani şi se pare că este calea cea mai sigură…! Sunt Părinţi
care zic că fără duhovnic nu te mântuieşti. Cred că, prin
duhovnic, este calea cea mai sigură. Se poate şi fără
duhovnic, dar eu nu v-aş îndemna să riscaţi, cum nu
v-aş îndemna să riscaţi cu oricare duhovnic. Adică,
duhovnicul trebuie ales. Din păcate, suntem preoţi –
sunteţi de față şi dintre acei care urmaţi Teologia –, dar,
deşi preoţia este lucrătoare la orice persoană consacrată,
sunt probleme; nu ne facem datoria cât şi cum trebuie,
şi-atunci apar probleme şi ele se răsfrâng şi asupra fiilor duhovniceşti. Dacă eşti doritor de viaţă duhovnicească
mai intensă, atunci este bine să îţi alegi duhovnicul.
Oamenii de la ţară nici nu îşi pun problema. De pildă,
într-un sat, toată lumea ştie că trebuie să se spovedească
la popa de Paşti şi Doamne ajută! Însă, în viaţa lor de zi
cu zi se comportă totuşi ca şi cu un duhovnic real:
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Dios sabe responderte y decirte qué hacer. Puede ocurrir
que Dios obre mediante otros hombres, que te envíe a
alguien especial para decirte qué es lo que quiere Dios, y
el enviado más auténtico es el padre espiritual.

35. ¿Dónde está escrito en la Biblia que
tienes que tener un padre espiritual ?
¡No está escrito! Pero tenemos la experiencia de la vida
cristiana desde hace tantos años y ¡parece ser que es el
camino más seguro…! Hay Padres que dicen que sin padre
espiritual no te salvas. Creo que, mediante el padre espiritual, es el camino más seguro. Se puede también sin
padre espiritual, pero yo no os aconsejaría arriesgaros,
como no os aconsejaría arriesgaros con cualquier sacerdote confesor. Es decir, el padre espiritual hay que escogerlo. Somos sacerdotes –estáis presentes también los
que sigáis Teología–, pero, aunque el sacerdocio obra en
cualquier persona consagrada, por desgracia, hay problemas; no hacemos nuestro deber tanto y como hay que
hacerlo, y entonces surgen problemas y ellos se reflejan
también en los hijos espirituales. Si estás deseando tener
una vida espiritual más intensa, entonces está bien que
elijas a tu padre espiritual. La gente del campo ni siquiera
se plantea la cuestión. Por ejemplo, en un pueblo, todo el
mundo sabe que tiene que confesarse con el cura para la
Pascua y ¡Dios nos ayude! Sin embargo, en su vida de cada
día se comportan como con un auténtico padre espiritual:
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se sfătuiesc cu preotul, îl întreabă, se duc la el când sunt probleme, dar ei nu sunt conştienţi de faptul că într-adevăr
au duhovnic.

36. În ce condiţii excepţionale poţi schimba
duhovnicul tău?
Sunt mai multe situații…!
La un moment dat, apare distanţa foarte mare unde
îți este duhovnicul. Sau simţi, pur şi simplu, că nu te mai
foloseşte duhovnicul respectiv; dar, după o îndelungă
cugetare, nu peste noapte, aşa cum s-a scris mai înainte,
că te-ai supărat şi gata, nu te mai foloseşte duhovnicul
tău, nu! În general, asta se simte şi din partea duhovnicului, să ştiţi, şi nici nu apuci tu să spui, că spune el: îmi
dau seama că nu te mai folosesc duhovniceşte, ar fi bine
să te spovedeşti la altcineva…! Ar fi bine să îţi spună și la
cine, să nu te lase aşa numai, gata, pleacă de la mine, nu!
Pentru că îţi cunoaşte structura sufletească, te cunoaşte,
şi atunci te trimite la sigur; te duci la respectivul şi te spovedeşti. Sau poate să îţi dea mai multe variante, două,
trei, ca să ai de unde alege. Dar nici într-un caz nu face
bine duhovnicul să zică: nu te mai spovedeşti la mine şi
descurcă-te, nu! Trebuie să îţi spună la cine să te duci.
Adică să se sfătuiască cu tine, sigur că nu va fi o poruncă;
să te sfătuiască aşa cum te cunoaşte şi să zică, poate, mai
multe variante, nu numai una singură.
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le piden consejo al sacerdote, le preguntan, van a él
cuando hay problemas, pero ellos no son conscientes del
hecho de que de verdad tienen un padre espiritual.

36. ¿En qué condiciones excepcionales puedes
cambiar a tu padre espiritual ?
¡Hay varias situaciones…!
En un momento dado, se da una distancia muy grande
con el lugar donde está tu padre espiritual. O sientes,
simplemente, que ya no te es útil dicho padre espiritual;
pero, después de una larga reflexión, no de la noche a la
mañana, tal como se ha escrito antes, que te has enfadado y ya está, ya no te es útil tu padre espiritual, ¡no! En
general, esto se siente también por parte del padre espiritual, que sepáis, y ni siquiera llegas tú a decir, que él ya
te lo ha dicho: me doy cuenta de que ya no te soy útil espiritualmente, ¡estaría bien que te confesaras con otra persona…! Estaría bien que te dijera también con quién, que
no te dejara solo así, ya está, vete, ¡no! Porque conoce la
estructura de tu alma, te conoce, y entonces te envía sobre
seguro; vas a tal padre espiritual y te confiesas. O puede
darte más de una variante, dos, tres, para que tengas de
donde elegir. Pero de ninguna manera hace bien el padre
espiritual si te dice: ya no te confiesas conmigo así que
búscate la vida, ¡no! Tiene que decirte a quién has de buscar. Es decir te ha de dar un consejo, claro que no será
una orden; te ha de dar un consejo según te conozca y te
ha de dar, quizás, más de una variante, no una sola.
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37. Ce părere aveţi despre clarvăzători?
Clarvăzători. Cei din ziare, din televiziune? Dacă e
vorba de aceia, e sigur că operează cu lucruri diavoleşti,
demonice. În Biserică, clarvăzătorii sunt oameni foarte
smeriţi și cuminţi. Ei sunt clarvăzători numai pentru cei
la care le foloseşte lucrul acesta şi le este necesar. Nu sunt
clarvăzători pentru toată lumea, numai pentru cei care
au nevoie şi le foloseşte într-adevăr. Momeala asta cu
televizorul, cu ziarul şi cu telefonul clarvăzătorului e
demonică!

38. Uneori aș fi vrut să știu clar părerea lui
Dumnezeu despre ceea ce mă frământa
atunci și deschideam Biblia, gândindumă că primul verset pe care îl voi vedea
mă va lumina. E păcat asta? Îl ispitesc
pe Dumnezeu?
Nu-i păcat şi s-ar putea să nu-L ispiteşti pe Dumnezeu, dar nici nu poate fi o chestiune foarte sigură.
Dacă te linişteşte şi te ajută, e foarte bun lucrul acesta,
dar să nu procedezi foarte exact cu ceea ce ai găsit scris
acolo. E riscant şi asta, foarte riscant. În general, încercăm să ne rezolvăm problemele ocolind şi căutând
soluţii speciale, chiar excentrice. Biserica ne-a învăţat foarte precis şi noi ştim prea bine ce trebuie să facem:
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37. ¿Qué opinión tiene sobre los clarividentes?
Clarividentes. ¿Los de los periódicos, de la televisión?
Si se trata de ellos, está claro que operan con cosas demoniacas, diabólicas. En la Iglesia, los clarividentes son
personas muy humildes y sensatas. Ellos son clarividentes solo para los que lo necesitan y les es útil. No son clarividentes para todo el mundo, solo para los que lo necesitan y les es útil de verdad. ¡Ese anzuelo de la televisión,
del periódico y del teléfono del clarividente es demoniaca!

38. A veces habría querido saber claramente
la opinión de Dios sobre lo que me preocupaba en aquel momento y abría la
Biblia, pensando que el primer versículo
que vería me iluminaría. ¿Es pecado eso?
¿Estoy tentando a Dios?
No es pecado y es posible que no tientes a Dios, pero
tampoco puede ser una cuestión muy segura. Si te tranquiliza y te ayuda, es muy bueno esto, pero no procedas
creyendo estrictamente lo que has encontrado escrito
allí. Es arriesgado esto también, muy arriesgado. En general, tratamos de resolver los problemas dando vueltas y
buscando soluciones especiales, incluso excéntricas. La
Iglesia nos ha enseñado de manera muy precisa y nosotros sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer:
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ştim ce, cât şi cum să ne rugăm; ştim unde să alergăm;
avem biserici şi preoţi; sunt molitve care să ni se citească;
nu aşa se procedează. Nu căutaţi lucrurile extraordinare
sau ieșite din comun şi nu vă învăţaţi cu ele. Nu aşa se
trăieşte duhovniceşte…!

39. Slujbele televizate sau transmise prin
radio nu-l lenevesc pe om să meargă la
biserică?
Pe unii îi lenevesc, dar pe alţii îi folosesc. Sunt bătrâni,
săracii, care se bucură foarte mult să audă la radio sau să
vadă la televizor o slujbă. S-a supărat, la un moment dat,
un coleg de-al meu, că a văzut-o pe mama sa stând şase
ore în genunchi în faţa televizorului, când s-a sfinţit
Sfântul şi Marele Mir la Bucureşti, slujbă care s-a transmis în direct. Cred că Dumnezeu a văzut-o pe femeia
aceea…
Cred că pe unii îi foloseşte şi pe alţii, leneşi fiind…?!

40. Ce e mai bine? Să porţi năframă în biserică sau să nu porţi, știind că smintești
pe alţii?
În biserică nu sminteşti pe nimeni dacă porţi năframă.
Dar, dacă nu porţi, poţi sminti, pentru că aşa zice Scriptura, nu?
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sabemos qué, cuánto y cómo rezar; sabemos adónde acudir; tenemos iglesias y sacerdotes; hay oraciones de absolución para que nos sean leídas; no es así como se procede. No busquéis las cosas extraordinarias o fuera de lo
común y no os acostumbréis a ellas. ¡No es así como se
vive espiritualmente…!

39. ¿Los oficios religiosos televisados o transmitidos por radio no holgazanean al
hombre a la hora de ir a la iglesia?
A algunos sí los holgazanean, pero a otros les es útil.
Hay ancianos, pobres de ellos, que se alegran muchísimo
de escuchar una celebración en la radio o verla en la televisión. Se enfadó, en un momento dado, un compañero
mío, al ver a su madre arrodillada durante seis horas
delante del televisor, cuando se consagró el Santo Crisma
en Bucarest, celebración que se transmitió en directo.
Creo que Dios vio a esa mujer…
Creo que a algunos les es útil y a otros, ¡¿siendo perezosos…?!

40.¿Qué es mejor? ¿Cubrirte la cabeza en la
iglesia o no, sabiendo que haces errar a
otros?
En la iglesia no haces errar a nadie si te cubres la cabeza.
Pero, si no te la cubres, puedes hacer errar, porque así lo
dice la Escritura, ¿verdad?
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41. Aţi auzit de moș Ion de la Ionești, din
judeţul Vâlcea? Ce părere aveţi? Zice că
i s-a arătat Maica Domnului.
Anul acesta, într-o duminică, după ce am început
slujba, o femeie vine la uşa diaconească şi, transfigurată,
îmi spune: „Părinte, am văzut icoana Maicii Domnului
plângând, în dimineaţa asta”. Şi îi răspund: „Aţi văzut,
foarte bine, folosiţi-vă duhovniceşte şi nu mai spuneţi
la nimeni, mergeţi la duhovnicul dumneavoastră din
parohie şi îi spuneţi doar lui că aţi văzut icoana Maicii
Domnului de la Nicula plângând”. Pentru că, dacă eu
luam ca atare şi făceam caz de asta şi tam-tam şi nu ştiu
ce, ce ieşea din toată tărăşenia asta? Poate că a văzut sau
poate că nu…?! Cine ştie dacă? Aşa şi cu moş Ion, poate
că a văzut-o pe Maica Domnului, poate că n-a văzut-o,
dar, oricum, nu se face caz din toate astea. Dacă întradevăr ai văzut, n-ai văzut pentru ca să te duci să împrăştii la toată lumea! Acestea nu sunt lucruri necesare, nu
mai sunt… Atâta timp cât eşti creştin, nu este necesar,
Părinţii își refuzau… Părintele Cleopa, la un moment dat,
a simţit miros de tămâie… şi a refuzat, efectiv, pentru că
te sminteşti de tine, imediat te gândeşti că cine eşti tu…
Nu putem purta sarcina asta. Şi cei mai înduhovniciţi
oameni de pe pământ au refuzat să-L primească pe Dumnezeu în vedenie, ştiţi prea bine din cărţi.
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41. ¿Ha oído hablar del tío Ion de Ioneşti, de
la provincia de Vâlcea? ¿Qué opina? Dice
que se le ha mostrado la Madre de Dios.
Este año, un domingo, después de empezar la Liturgia,
una mujer viene a la puerta de los diáconos y, transfigurada, me dice: “Padre, he visto el icono de la Madre de
Dios llorar, esta mañana”. Y le contesto: “Ha visto, pues
muy bien, que le sirva espiritualmente y no se lo diga a
nadie más, vaya a su padre confesor de la parroquia y dígale
solo a él que ha visto el icono de la Madre de Dios de Nicula
llorar”. Porque, si yo lo hubiera tomado como tal y hubiera
hecho caso de ello, muchos aspavientos y no sé qué más,
¿qué es lo que hubiera salido de toda esta ocurrencia? Quizás lo haya visto o ¡¿quizás no…?! ¿Quién lo sabe? Lo mismo
lo del tío Ion, quizás haya visto a la Madre de Dios, quizás
no la haya visto, pero, de todas maneras, no se hace alarde
de todo esto. Si de verdad la has visto, ¡no la has visto para
que luego vayas a esparcirlo por todo el mundo! Todo esto
no es necesario, ya no lo es… Mientras eres cristiano, no
es necesario, los Santos Padres se lo negaban a ellos mismos… El Padre Cleopa, en un momento dado, sintió olor
a incienso… y lo negó, efectivamente, porque te haces errar
a ti mismo, enseguida piensas quién eres tú… No podemos llevar esta carga. Incluso los más espiritualizados
hombres de la tierra se han negado a recibir a Dios en
visión, lo saben muy bien por los libros.
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Vedeţi, cât caz se face la Nicula de lucrul ăsta şi cât se
face de moş Ion, care a văzut-o pe Maica Domnului în
apă…?! Sau de icoanele care acum plâng în toată ţara şi
în toate locurile…?! La Nicula, nu se face caz, să ştiţi.
Oamenii nu vin pentru că Maica Domnului de la Nicula
a plâns, ei vin efectiv la Maica Domnului, pur și simplu.
Este un alt îndemn care îi aduce pe oameni la Mânăstirea Nicula. Oamenii sunt sătui de spectacol sau se satură
repede. Din păcate, şi noi, oamenii Bisericii, de multe
ori am profitat de momentele acestea şi le-am dat o
dimensiune care nu este duhovnicească, pentru că, folosindu-ne de ele şi supraevaluându-le, oamenii au ajuns
să confunde pe Dumnezeu cu icoana respectivă, adică
toată nădejdea mântuirii lor, toată teologia lor şi toată
viaţa lor e concentrată pe obiect… Nu este corect, substituim! Substituirea nu face deloc bine. Dumnezeu în Treime unde mai este? Ce mai este? Nici nu ne mai aducem
aminte de El, nici nu mai cunoaştem, nici nu mai ştim.
Şi cred că nici Maicii Domnului nu-i place asta. De-aceea,
avem evlavie la Maica Domnului, dar trebuie făcută diferenţa şi distincţia foarte clar…

42. Duhovnicul mi-a dat canonsă nu intru
în bar, dar eu, când merg însat la bunici,
doar acolo mă întâlnesc cu prietenii. Ce
să fac? Să renunţ la prieteni?
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Mirad, ¡¿cuánto alarde se hace en Nicula de esto y
cuánto alarde se hace del tío Ion, que vio a la Madre de
Dios en el agua…?! ¡¿O de los iconos que ahora están llorando en todo el país y en todos los sitios…?! En Nicula,
no se hace alarde, que lo sepáis. La gente no viene porque la Madre de Dios de Nicula haya llorado. Viene efectiva y simplemente a ver a la Madre de Dios. Hay otro
impulso que trae a la gente al Monasterio de Nicula. La
gente está harta del espectáculo o se harta rápidamente.
Desgraciadamente, nosotros también, los hombres de
la Iglesia, muchas veces hemos aprovechado esos momentos y les hemos conferido una dimensión que no es espiritual, porque, utilizándolos y sobrevaluándolos, la gente
ha llegado a confundir a Dios con dicho icono, es decir
toda la esperanza de su salvación, toda su teología y toda
su vida está concentrada en el objeto… No es correcto,
¡sustituimos! La sustitución no hace bien en absoluto.
Dios en la Trinidad ¿dónde está? ¿Qué es? Ya ni siquiera
Lo recordamos, ni Lo conocemos, ni sabemos nada. Y
creo que tampoco a la Madre de Dios le gusta esto. Por
ello, sí le tenemos devoción a la Madre de Dios, pero hay
que hacer la diferencia y la distinción muy claramente…

42. El padre espiritual me ha dado penitencia no entrar en el bar, pero yo, cuando
voy al pueblo de mis abuelos, solo allí me
encuentro con los amigos. ¿Qué hacer?
¿Renunciar a los amigos?
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Da, renunţi la prieteni. Sau renunţi la duhovnic. Cum
e mai uşor, dar eu te sfătuiesc să renunţi la prieteni. Nu,
barul nu este locul cel mai potrivit, şi acelea nu sunt prietenii, fraţilor! Sunt orice altceva, dar nu prietenie, sunt
însoţiri păcătoase, dacă vreţi…

43. E păcat să stai între oameni care fumează,
chiar dacă îţi sunt buni prieteni, chiar
singurii prieteni?
Păi, dacă fumează tatăl tău sau mama ta, cum să nu
stai lângă ei? Ce să faci? Nu ai încotro. Dar, dacă poţi
evita, nu trebuie să stai, mai ales în momentele acelea,
nu. Singurii prieteni, şi aceia fumători, of…?!

44. Ce atitudine trebuie să avem faţă de cei
din familie care se duc la biserică, ţin post
doar pentru că cineva îi împinge tot timpul de la spate? Ar trebui să-i lăsăm în
voia lor, văzând nepăsarea lor?
Nu ştiu, eu v-am mai spus că trebuie lucrat cu fiecare
om în parte. Cum lucrează Dumnezeu cu noi în mod special, şi noi trebuie să lucrăm în mod special cu fiecare
om în parte. Dar este pilda semănătorului, care îmi place
foarte mult şi îmi place să spun despre asta. Cele patru
categorii de oameni pot fi şi patru stări în care se găseşte
unul şi acelaşi om, stări care se succed şi ele.
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Sí, renuncias a los amigos. O renuncias al padre espiritual. Lo que te sea más fácil, pero yo te aconsejo que renuncies a los amigos. No, el bar no es el lugar más apropiado, y
esas no son amistades, ¡hermanos! Son cualquier otra cosa,
pero no amistad, son compañías pecaminosas, si queréis…

43.¿Es pecado estar entre personas que fuman,
aunque te sean buenos amigos, incluso
los únicos amigos?
Pues, si fuma tu padre o tu madre, ¿cómo no estar a
su lado? ¿Qué hacer? No tienes remedio. Pero, si puedes
evitarlo, no tienes que estar, sobre todo en esos momentos, no. Los únicos amigos, y fumadores, ¡¿uf…?!

44.¿Qué actitud tenemos que tener hacia los
familiares que van a la iglesia, ayunan
solo porque alguien les empuja siempre
de detrás? ¿Tendríamos que dejarlos a su
voluntad, al ver su indiferencia?
No lo sé, yo ya os había dicho que hay que obrar con cada
persona por separado. Tal como obra Dios con nosotros
de modo especial, nosotros también tenemos que obrar de
modo especial con cada persona por separado. Ahora bien,
hay la parábola del sembrador, que me gusta muchísimo
y me agrada hablar de ella. Las cuatro categorías de personas pueden ser también cuatro estados en que se encuentra la misma persona, estados que también se suceden.

96

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

Așadar, poţi să fii, câteodată, pământ bun; altădată poţi
fi înţelenit sau împietrit sau plin de mărăcini. Aşa suntem noi, oamenii. Nu suntem consecvenţi, nu suntem în
aceeași stare de la început până la sfârşit. Poţi interveni
atunci când ştii că dă randament atitudinea ta. Dacă nu
poţi interveni, dacă simţi că nu e momentul, atunci intervii indirect, prin Dumnezeu. Dar şi când intervii direct,
trebuie să ţi-L iei pe Dumnezeu în ajutor. Da, îi laşi în
voia lor, până în momentul când simţi că poţi face ceva;
până atunci Îl rogi pe Dumnezeu să facă.

45. Dacă îmi doresc foarte, foarte mult ca părinţii meisă se îndrepte spre Biserică, dar nu
mă rog în mod special pentru asta, trebuie
să mă rog în mod special pentru asta?
Poţi să te rogi în mod special pentru asta, de ce nu?

46. Duhovnicul meu este destul de departe,
dar, când i-am cerut binecuvântarea să
mă spovedesc mai aproape de casă, nu
mi-a dat-o. Este un duhovnic bun, dar,
dintr-o dată, am simţit că am obosit să
merg atât de departe să mă spovedesc.
Pe de altă parte, mi-a venit gândul că
ar fi bine să mă spovedesc de mai mult
de șapte ori pe an, cum procedez acum.
Să mă sfătuiţi ce să fac.
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Por lo tanto, puedes ser, a veces, tierra buena; otra vez puedes ser tierra yerma o pedregosa o llena de espinas. Así
somos nosotros, los humanos. No somos consecuentes,
no permanecemos en el mismo estado desde el principio
hasta el final. Puedes intervenir cuando sabes que tu actitud da rendimiento. Si no puedes intervenir, si sientes que
no es el momento, entonces intervienes indirectamente, a
través de Dios. Pero también cuando intervienes directamente, tienes que tomar como apoyo a Dios. Sí, les dejas
a su voluntad, hasta el momento en que sientes que puedes hacer algo; hasta entonces Le pides a Dios que obre.

45. Si deseo mucho, muchísimo que mis
padres se dirijan hacia la Iglesia, pero
no rezo de modo especial por eso, ¿tengo
que rezar de modo especial por eso?
Puedes rezar de modo especial por eso, ¿por qué no?

46. Mi padre espiritual vive bastante lejos,
pero, cuando le he pedido la bendición de
confesarme más cerca de casa, no me la
ha dado. Es un buen padre espiritual,
pero, de pronto, he sentido que me he cansado de ir tan lejos a confesarme. Por
otro lado, he pensado que estaría bien confesarme más de siete veces al año, como lo
hago ahora. Aconséjeme qué hacer.
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Poţi să-l convingi pe duhovnic. Da, poţi să-l convingi
că tu ai nevoia asta duhovnicească de a te spovedi mai
des, dar şi atunci el îţi rămâne duhovnic… Noi, duhovnicii, ne cunoaştem între noi destul de bine, să ştiţi! Sigur
cunoaşte pe cineva din preajmă care-ţi poate fi de folos.
Să zicem un duhovnic intermediar sau de moment. E
greu, dar tot trebuie să şi asculţi, că cine ştie, poate…?!
Vedeţi, cum e problema asta, e bine să o discutaţi cu
alt duhovnic, dar nu aşa public. Acestea sunt lucruri particulare, or, ca să le dai un răspuns aşa general, este foarte
greu şi nu vă mulţumeşte. Nu vă mulţumeşte! Or, ele
fiind probleme foarte personale, este bine ca personal să
le trataţi cu un slujitor, cu un preot sau cu duhovnicul
vostru.

47. Ce putem face pentru un om care n-a crezut niciodată în Dumnezeu?
Ce poţi să faci? Să-ţi fie milă de el, în primul rând,
pentru că trebuie să-ţi fie milă, şi, după aceea, tot ce se
poate face pentru un om, duhovniceşte şi nu numai. Şi
să nu-l credeţi că spune adevărul pe cel care zice că nu
crede şi n-a crezut niciodată!
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Puedes convencer al padre espiritual. Sí, puedes
convencerlo de que tú tienes esta necesidad espiritual de confesarte más a menudo, pero aun así él
sigue siendo tu padre espiritual… Nosotros, los padres
confesores, nos conocemos entre nosotros bastante
bien, ¡que lo sepáis! Seguro él conoce a alguien cerca
que te puede ser útil. Digamos un padre espiritual
intermediario o momentáneo. Es difícil, pero aun
así tienes que obedecer, porque quién sabe, ¡¿quizás…?!
Mirad, este problema, está bien hablarlo con otro
sacerdote confesor, pero no así públicamente. Esas
cosas son particulares, ahora bien, para dar una respuesta así general, es muy difícil y no os satisface. ¡No
os satisface! Ahora bien, al ser problemas muy personales, está bien tratarlos personalmente con un servidor de la Iglesia, con un sacerdote o con vuestro padre
espiritual.

47. ¿Qué podemos hacer por un hombre que
nunca ha creído en Dios?
¿Qué puedes hacer? Tener piedad de él, en primer
lugar, porque tienes que tener piedad, y, luego, todo lo
que se puede hacer por un hombre, espiritualmente y no
solamente. Y ¡no creáis que diga la verdad el que dice que
no cree y que nunca ha creído!
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48. Am citit despre minunile Sfântului
Efrem, în care se spune că Sfântul
poruncea oamenilor să povestească despre minunile făcute cu ei, nu să tăgăduiască; el chiar îi pedepsea pe cei care nu
vorbeau despre aceste minuni, pentru că
nu-L preamăreau pe Domnul și nu-L
aduceau printre oameni. De ce, dar, nu
e corect ca noi să vorbim despre vedenii?
Nu cred că Sfântul Efrem făcea aşa cu toată lumea.
Este o ispită foarte mare. De obicei, ucenicii duhovnicilor mari ajung să fie nişte oameni cu probleme deosebite, adică toată aura duhovnicului lor devine afacerea
ucenicilor şi ucenicii-s pe nicăieri. Este un foarte mare
pericol. Adică eu mă mândresc şi mă laud cu cel care face
minunile, eu fiind ucenicul lui… Nu cred, nu ştiu, cred
că este un caz foarte particular în ceea ce îl priveşte pe
Sfântul Efrem. Hristos nu a făcut aşa. De pildă, El a zis:
nu spune la nimeni, du-te, vezi de treaba ta. Dar, încă o
dată, cred că nu a făcut-o cu toată lumea, ci doar cu anumiţi oameni şi a avut ceva în mintea lui părintele Efrem,
atunci când a zis cuiva să facă lucrul ăsta…

49. Părinte, nu am nici un loc în lume, nu
am nici un viitor. Ce să fac? Nu mă mulţumește nimic.
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48. He leído sobre los milagros de San Efrén,
donde se dice que el Santo ordenaba a
las personas que contaran los milagros
que hacía por ellas, que no lo callaran; él
incluso castigaba a los que hablaban de
estos milagros, porque no glorificaban
al Señor y no Lo traían entre los hombres. Entonces, ¿por qué no es correcto que
nosotros hablemos de las visiones?
No creo que San Efrén hiciera esto con todo el mundo.
Es una tentación muy grande. Habitualmente, los discípulos de los grandes padres espirituales llegan a ser unas
personas con problemas muy peculiares, es decir toda el
aura de su padre espiritual se convierte en asunto de los
discípulos y los discípulos no saben ni donde están. Es un
peligro muy grande. Es decir yo me enorgullezco y me alabo
con el que hace los milagros, yo siendo su discípulo… No
lo creo, no lo sé, creo que es un caso muy peculiar en lo que
concierne a San Efrén. Cristo no lo ha hecho así. Por ejemplo, Él ha dicho: no digas a nadie, vete y sigue tu camino.
Pero, una vez más, creo que no lo hizo con todo el mundo,
sino solo con ciertas personas y algo tuvo en su mente el
padre Efrén, cuando le dijo a alguien que hiciera esto…

49. Padre, no tengo ningún lugar en el
mundo, no tengo ningún futuro. ¿Qué
hacer? Nada me satisface.

102

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

Păi, nici unul n-avem loc în lume, şi viitor în lume, tot
aşa, n-avem…!
În ceea ce te privește, înseamnă, în primul rând, că
nu-L ai pe Dumnezeu, că, dacă L-ai avea pe Dumnezeu,
ai simți altceva…! Părintele Ioan de la Recea – ştiţi, aţi
citit, poate – s-a pus să se roage, când au venit să-l ducă
şi i-a zis unul: „Să te duci în iad, cu tot cu Hristos al tău!”
Şi părintele s-a ridicat luminat şi a zis: „Păi, dacă trebuie
să mă duc în iad, cu Hristos mă duc bucuros!” Aşa că şi
cel ce scrie este deznădăjduit! Dacă nu-L ai pe Dumnezeu înseamnă, în primul rând, că ai o problemă cu El,
dacă simți că nu ai loc nicăieri…!?

50. Cum să luptăm cu împătimirea de sine
și cu îndreptăţirea de sine?
În antiteză, să te învinovăţeşti…! În ceea ce priveşte
comunitatea umană, să ştiţi că noi suntem vinovaţi de
foarte multe lucruri, care se întâmplă în lume pentru
faptul că suntem păcătoşi, că nu suntem atenţi, că nu ne
străduim să rezolvăm probleme, problemele umanităţii, la nivelul nostru de înţelegere, al puterii pe care o
avem. Fiecare poate face câte ceva, fiecare poate adăuga…
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Pues, ninguno de nosotros tenemos un lugar en el
mundo, y futuro en el mundo, tampoco lo tenemos, ¡no
tenemos…!
En lo que te concierne, esto significa, en primer lugar,
que no tienes a Dios, ya que, si tuvieras a Dios, ¡sentirías otra cosa…! El padre Ioan de Recea –lo sabéis, lo
habéis leído, tal vez– se puso a orar, cuando vinieron a
llevárselo y le dijo uno: “¡Vete al infierno, con tu Cristo
y todo!” Y el padre se levantó iluminado y le dijo: “Pues,
si he de ir al infierno, ¡con Cristo voy feliz!” Así que el
que escribe ¡también está desesperado! Si no tienes a
Dios significa, en primer lugar, que tienes un problema
con Él, ¿¡si sientes que no tienes un lugar en ninguna
parte…!?

50.¿Cómo luchar con la pasión por uno
mismo y con la justificación de uno
mismo?
En antítesis, ¡culpabilizándote…! En lo que concierne a la comunidad humana, sepáis que nosotros
somos culpables de muchísimas cosas que ocurren en
el mundo por el hecho de que somos pecadores, que
no estamos atentos, que no ponemos empeño para
resolver problemas, los problemas de la humanidad,
a nuestro nivel de entendimiento, de poder que tenemos. Cada uno puede hacer algo, cada uno puede añadir…
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51. Aţi spus foarte frumos că iubirea pentru
celălalt poate fi un act de egoism, nu
degeaba atâtea eșecuri în relaţiile tinerești. De unde ne dăm seama că iubirea
pe care o simţim nu e un act de egoism?
Când îi exclude pe ceilalţi şi când îngrădeşte libertatea celui pe care zici tu că îl iubeşti şi care te iubeşte; când
trăieşti permanent într-o stare de frică, de nesiguranţă
că te părăseşte, atunci sigur că lucrurile nu sunt foarte
clare.
E foarte greu de spus lucrul acesta, pentru că, în ceea
ce priveşte iubirea duhovnicească, spirituală, dumnezeiască, este una care ne depăşeşte pe toţi, nu putem spune
că o avem; că încercăm, că ne străduim, e altceva…! Dar,
în orice caz, am găsit scris că întâi este iubirea asta, să
nu-i zicem păcătoasă, dar una obişnuită, comună. Trebuie să treci întâi prin iubirea asta ca să ajungi la cealaltă,
care este desăvârşită sau care se înţelege la un nivel mai
înalt şi se poate trăi mai sublim. Şi, atunci, trebuie să ai
răbdarea cuvenită, să te străduieşti şi să nu consideri că
ai greşit prin faptul că te-ai căsătorit sau ai primit binecuvântare pentru căsătorie, să te căsătoreşti pentru că
așa ai simţit. Totuşi, sentimentele nu se trăiesc întâmplător, ele sunt o lucrare de mai multă vreme, chiar o
lucrare dumnezeiască, dacă vreţi.
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51. Ha dicho muy acertadamente que el amor
por el otro puede ser un acto de egoísmo,
no sin razón hay tantos fracasos en las
relaciones de juventud. ¿Cómo podemos
darnos cuenta de que el amor que sentimos no es un acto de egoísmo?
Cuando se les excluye a los demás y cuando se le limita
la libertad a la persona que tú dices que amas y que te
ama; cuando vives permanentemente en un estado de
miedo, de inseguridad de que te abandone, entonces
seguro que las cosas no están muy claras.
Es muy difícil decir esto, porque, en lo que concierne
al amor espiritual, divino, es uno que nos supera a todos,
no podemos decir que lo tenemos; el hecho de que lo
intentemos, nos empeñemos, ¡es otra cosa…! Pero, de
todas maneras, he encontrado escrito que primero hay
este amor, no lo llamemos pecaminoso, pero sí uno habitual, común. Tienes que pasar primero por ese amor para
llegar al otro, que es pleno o que se entiende a un nivel
más alto y se puede vivir de una forma más sublime. Y,
entonces, tienes que tener la debida paciencia, empeñarte
y no considerar que te hayas equivocado por el hecho de
que te hayas casado o hayas recibido bendición para casarte,
tienes que casarte porque así has sentido. Sin embargo,
los sentimientos no se viven al azar, ellos son obra de
mucho tiempo, incluso una obra divina, si queréis.
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Nu-i o întâmplare că te întâlneşti, că te cunoşti cu cineva,
că oamenii se plac, că ajung să se iubească, că au sentimente reciproce. Dar, după aceea, ele trebuie aşezate,
trebuie puse pe făgaşul lor normal şi în relaţie cu Dumnezeu, neapărat în relaţie cu El. Cele mai multe probleme
nu sunt cu omul de lângă tine, ci cu Dumnezeu, în Care
tu crezi! Nu crezi cum trebuie, nici nu te raportezi cum
trebuie, nici nu-L pricepi. Nu crezi cu adevărat în Dumnezeu, aşa cum ar trebui să crezi, şi nu te laşi în voia Lui!
Și dacă nu crezi, în voia cui să te laşi?

52. Părinte, spuneţi ce părere aveţi despre
cărţile scoase despre părintele Arsenie
Boca?
V-aş sminti. Cred că se exagerează puțin. Trebuie atenţie, să ştiţi, foarte multe lucruri sunt diluate sau conţin
foarte multă învățătură care nu-i a părintelui Arsenie. Se
promovează imaginea părintelui Arsenie nu chiar duhovniceşte, părerea mea. Totul e un soi de spectacol, care
nu-i place lui Dumnezeu şi nici sfinţilor Lui. Trebuie
avută foarte mare grijă. Se zic cuvinte mari, foarte mari,
de pildă „cel mai mare sfânt din câți a avut Biserica Ortodoxă Română până astăzi”, aţi auzit la parastasul care
s-a făcut acum. Foarte mare cuvânt… Nu poţi, chiar dacă
eşti cleric, nu-i voie…
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No es una casualidad el hecho de que te encuentres con
alguien, que conozcas a alguien, que las personas se gusten, que lleguen a quererse, que tengan sentimientos
mutuos. Pero, después, estos deben asentarse, hay que
ponerlos en su rumbo normal y en relación con Dios,
necesariamente en relación con Él. La mayoría de los
problemas no son con el hombre que está a tu lado, sino
con Dios, ¡en El que tú crees! No crees como es debido,
tampoco te relacionas con Él como es debido, tampoco
Lo entiendes. No crees de verdad en Dios, así como deberías creer, ¡y no dejas que se haga Su voluntad! Y si no
crees, ¿cuya voluntad dejar que se haga?

52. Padre, diga ¿qué opinión le merecen los
libros sobre el padre Arsenie Boca?
Os haría errar. Creo que se está exagerando un poco.
Hay que prestar atención, que sepáis, muchas cosas se
diluyen o contienen muchas enseñanzas que no son del
padre Arsenie. Se promueve la imagen del padre Arsenie
no del todo espiritualmente, según mi opinión. Todo es
una suerte de espectáculo, que no Le gusta a Dios y tampoco a Sus santos. Hay que tener mucho cuidado. Se dicen
grandes palabras, muy grandes, por ejemplo “el santo
más grande de todos los que ha tenido la Iglesia Ortodoxa
Rumana hasta hoy en día”, habéis oído en el oficio de responso que se ha hecho ahora. Una palabra muy grande…
No puedes, aunque fueras clérigo, no está permitido…
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Acestea trebuie spuse într-adevăr atunci când lucrurile
sunt clare, foarte clare. Se exagerează puțin. La urma
urmei, părintele Arsenie n-o să fie canonizat datorită
celor care fac prea mare caz de toată istoria asta. De pildă,
florile care nu îngheaţă… Păi cum să îngheţe dacă sunt
îngrijite? Sunt îngrijite permanent! O călugăriţă stă permanent la mormânt şi le îngrijeşte, le acoperă, le înnoiește.
Se exagerează, să ştiţi. Dar, am zis, poate că vă smintesc.
Eu am fost la mormânt, m-am rugat, la peşteră…

53. După ce criterii ne dăm seama că am
găsit un prieten bun?
Nu ştiu, eu le spuneam călugărilor mei, cândva, să
iubească pe toată lumea, dar să nu aibă prieteni. Apropierea asta dintre oameni, de multe ori, alterează iubirea. E ca şi cum la distanţă îl vezi foarte frumos, foarte
elegant, dar, când se apropie de tine, îi mai vezi şi anumite defecţiuni, şi la trup, şi la îmbrăcăminte şi aşa mai
departe. Acum, depinde ce se înţelege şi prin prieteniile
acestea: de multe ori sunt nişte cârdăşii, nu sunt prietenii reale. Din experiența mea, prietenia există, dar nu
prea sunt prieteni adevărați, foarte rare cazurile. Şi chiar
dacă sunt, sunt pentru o anumită durată, prietenia nu
rezistă în timp. De ce nu rezistă? Aici se pune problema.
Şi-atunci, sunt prietenii adevărate şi se poate să ai un
prieten adevărat?
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Esto hay que decirlo en verdad cuando las cosas están
claras, muy claras. Se está exagerando un poco. Al fin y
al cabo, el padre Arsenie no será canonizado por culpa
de los que hacen demasiado alarde de toda esta historia.
Por ejemplo, las flores que no hielan… Pues, ¿cómo helar
si las cuidan? ¡Están cuidadas permanentemente! Una
monja está en permanencia al lado de la tumba y las cuida,
las cubre, las renueva. Se está exagerando, que sepáis.
Pero, ya lo he dicho, quizás os haga errar. Yo he ido a la
tumba, he rezado, y a la cueva…

53. ¿Según qué criterios nos damos cuenta de
que hemos encontrado a un buen amigo?
No lo sé, yo les decía a mis monjes, una vez, que amen
a todo el mundo, pero que no tengan amigos. Esta cercanía entre las personas, muchas veces, altera el amor.
Es como si a distancia lo ves muy hermoso, muy elegante,
pero, cuando se acerca a ti, le ves también algunos defectos, en el cuerpo, así como en el atuendo y así en adelante.
Ahora bien, depende de lo que se entiende por esas amistades: muchas veces son unos contubernios, no son auténticas amistades. Por mi experiencia, la amistad sí existe,
pero no hay demasiados amigos verdaderos, son muy
raros los casos. Y aunque los haya, son para un período
determinado, la amistad no resiste en el tiempo. ¿Por qué
no resiste? Ahí está el problema. Y entonces, ¿hay amistades verdaderas y es posible tener un verdadero amigo?
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Eu mă îndoiesc puțin. Adică prietenia trebuie înţeleasă în limitele ei, şi nu mai mult!

54. De ce sărbătorim Nașterea Domnului
pe 25 decembrie? Scrie în Biblie că la
această dată S-a născut Hristos?
În Biblie nu scrie data exactă, nu scrie că în 25 decembrie S-a născut Mântuitorul Hristos, dar Hristos a punctat istoria, S-a născut în timp şi spaţiu, asta ştim prea
bine, şi se poate cunoaşte din recensământul vremii când
a fost înmatriculat. Sfânta familie s-a dus la Betleem
special pentru recensământ şi se ştie aproximativ când
S-a născut pruncul Iisus. De unde ştim noi că Arhiepiscopul Bartolomeu s-a născut în 18 martie, scrie în Biblie?
Scrie în actele de stare civilă că s-a născut atunci!

55. Până unde putem merge în stăruinţa
în rugăciune? Cât să stăruim în rugăciune?
Nelimitat, nesfârşit. Dacă însăşi viaţa ta trebuie să
devină o ardere de tot…

56. De ce la fiecare conferinţă, în general,
sunt cam aceiași oameni în sală? Și la
biserici la fel, cam aceiași oameni; unde
sunt ceilalţi oameni?
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Yo lo dudo un poco. Es decir la amistad hay que entenderla dentro de sus límites, ¡y no más!

54. ¿Por qué celebramos el Nacimiento del Señor
el 25 de diciembre? ¿Está escrito en la Biblia
que esta es la fecha en que nació Cristo?
En la Biblia no está escrita la fecha exacta, no está
escrito que el 25 de diciembre nació Cristo Salvador, pero
Cristo marcó la historia, nació en el tiempo y en el espacio, lo sabemos muy bien, y se puede conocer por el censo
de la época cuándo estuvo registrado. La Sagrada Familia se fue a Belén especialmente para el censo y se sabe
aproximadamente cuando nació el niño Jesús. ¿Cómo
sabemos nosotros que el Arzobispo Bartolomeu nació el
18 de marzo, ¿está escrito en la Biblia? ¡Está escrito en
las actas del estado civil que nació entonces!

55. ¿Hasta dónde podemos ir en la insistencia en la oración? ¿Cuánto insistir en la
oración?
Sin límites, sin cesar. Si tu vida misma tiene que llegar a ser un holocausto…

56. ¿Por qué en cada conferencia, en general,
hay casi las mismas personas en lasala?
Y en las iglesias, lo mismo, casi las mismas personas; ¿dónde están los demás?
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Tot aici! Trebuie să purtăm în noi întreaga umanitate,
nu trebuie să excludem pe nimeni. Noi nu suntem aici
numai pentru noi şi ştim bine că nu suntem numai pentru noi, ştim cum lucrează Dumnezeu, prin smereniile
noastre, în familiile noastre sau în societatea unde noi
trăim. Se spune că, dacă n-ar fi câţiva mari Părinţi sau
mari Sfinţi în lume, ca să o susţină, s-ar fi terminat de
mult timp cu lumea asta. Noi nu suntem sfinţi, suntem
o apă şi-un pământ, dar există totuşi o oarecare străduinţă şi conştientizare. Credeţi că nu le ia Dumnezeu în
seamă? Dumnezeu le ia în seamă şi le cântăreşte după
măsura Lui, nu cu cântar omenesc şi cu siguranţă că se
influenţează pozitiv lumea. Este o lucrare dumnezeiască!
De pildă, să ştiţi că nu mi-a plăcut foarte mult A.S.C.O.R.ul. Eram seminarist, şi teologii, în general, nu prea au
treabă cu A.S.C.O.R.-ul. Acuma şi-au făcut A.C.O.S.T.
Dar să ştiţi că a avut şi are un rost extraordinar A.S.C.O.R.ul şi în general mişcările de tineret. Sigur că sunt și neajunsuri… Mi se părea că era locul de întâlnire dintre unii
și alţii, că majoritatea s-au şi căsătorit între ei…, dar e
normal să se întâmple așa, nu? Da, este o lucrare extraordinară şi din tot sufletul o binecuvântez, nădăjduiesc
să se dinamizeze şi mai mult şi să se răspândească şi mai
mult!
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¡Aquí, también! Tenemos que llevar dentro la humanidad entera, no excluir a nadie. Nosotros no estamos aquí
solo por y para nosotros y sabemos muy bien que no estamos solo por y para nosotros, sabemos cómo obra Dios, a
través de nuestras humildades, en nuestras familias o en
la sociedad donde nosotros vivimos. Se dice que, si no existieran unos cuantos grandes Padres o grandes Santos en
el mundo, para sostenerlo, se hubiera acabado desde hace
mucho tiempo con este mundo. Nosotros no somos santos, somos lo mismo, pero existe sin embargo cierto empeño
y concienciación. ¿Creéis que Dios no los toma en cuenta?
Dios los toma en cuenta y los pesa según Su medida, no
con una balanza humana y seguramente el mundo es
influenciado positivamente. ¡Es una obra divina! Por ejemplo, sabed que no me había gustado mucho la Asociación
de los Estudiantes Cristianos Ortodoxos Rumanos
(A.S.C.O.R.). Era seminarista, y los teólogos, en general,
no tienen mucho que ver con la A.S.C.O.R. Ahora han
constituido la A.C.O.S.T. (Asociación Fe Ortodoxa de los
Estudiantes Teólogos). Pero sabed que ha tenido y sigue
teniendo un papel extraordinario la A.S.C.O.R. y en general los movimientos de la juventud. Claro que hay también
inconvenientes… Me parecía que era el lugar de encuentro entre unos y otros, la mayoría de hecho se han casado
entre ellos…, pero es normal que pase esto, ¿verdad? Sí,
es una obra extraordinaria y la bendigo de toda mi alma,
¡espero que se dinamice aún más y que se difunda aún más!
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57. Eu, când ies de la slujbă, dacă vorbesc mult,
simt că pierd tot ce am acumulat la
slujbă. Am o amică mai singuratică, nu
mă lasă inima s-o evit, dar simt că, povestind cu ea în drumul spre casă, mă pierd,
nu mă folosesc.
Da, nici nu-i bine ca, plecând de la slujbă, să povesteşti prea mult. E bine să te duci, dacă poţi, să mănânci
ceva şi să stai liniştit cât se poate. Am avut un părinte,
preotul celib de care vă povesteam, el nu pleca din biserică. După ce pleca toată lumea, el rămânea, cred că şi
un ceas, în biserică, chiar după ce îşi termina totul de
rânduit. Cum ai ieşit pe uşa bisericii, deja te risipeşti!

58. Părinte, îmi este imposibilsă spun toate
gândurile rele la spovedanie. Cum să
mă împărtășesc? Se poate și după spovedanie să greșesc cu gândul. Mă judecă
duhovnicul pentru ceea ce spovedesc?
Duhovnicul nu te judecă, dar judecă lucrurile, trebuie
să le judece şi să judece starea în care te afli. Judecă şi
cântăreşte lucrurile, ca să-ţi găsească medicamentul
potrivit, calea potrivită şi sfatul cuvenit.
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57. Yo, cuando salgo de la Liturgia, si hablo
mucho, siento que pierdo todo lo que he
acumulado en la Liturgia. Tengo una
amiga un poco más solitaria, no me deja
el corazón evitarla, pero siento que, al
hablar con ella de camino a casa, me
pierdo, no aprovecho.
Sí, de hecho no está bien hablar mucho al salir de la
Liturgia. Está bien que vayas, si puedes, a comer algo y
estar tranquilo lo que se pueda. He tenido un padre, el
sacerdote célibe del que os hablaba, que no salía de la
iglesia. Después de que todo el mundo se fuera, él se quedaba, creo que incluso una hora, en la iglesia, aun después de terminar de arreglarlo todo. En cuanto has salido
por la puerta de la iglesia, ¡ya te desparramas!

58. Padre, me es imposible decir todos los
malos pensamientos en la confesión.
¿Cómo comulgar? Es posible también que
cometa un pecado con el pensamiento
después de la confesión. ¿Me juzga el
padre espiritual por lo que confieso?
El padre espiritual no te juzga, pero sí juzga las cosas,
tiene que juzgarlas y juzgar el estado en el que te encuentras. Juzga y pesa las cosas, para encontrarte el remedio
adecuado, el camino adecuado y el consejo adecuado.
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Nici nu trebuie să spui toate gândurile la spovedanie, poţi
să le spui şi cu caracter mai general. Te împărtăşeşti, dacă
nu ai nimic de ascuns. Ce a fost important de ştiut i-ai
spus duhovnicului, nu? După spovedanie greşeşti cu gândul, sigur că greşeşti…

59. Spuneţi-ne câteva lucruri despre Giulgiul din Torino. Ce părere aveţi?
Cred că este o relicvă, în mare măsură am înţeles că
este recunoscută de toată lumea ca fiind autentică şi cred
că aduce folos duhovnicesc celor care ajung şi se roagă
şi fac, prin intermediul lui, legătura cu Mântuitorul și
învierea Sa.

60. Ce părere aveţi despre postul care se ţine
cu ciocolată, napolitane de post? De ce în
unele zile se renunţă tocmai la ulei?
Acesta-i postul de bucate… În Sfântul Munte, când
am fost la Mânăstirea Vatopedu, la sinaxe, se dădea
câte o ciocolată şi era bucuria călugărilor. Nu cred că
trebuie făcut caz. E vorba, când se exagerează, de patima
în sine. Renunţi la ulei în zilele în care se consideră că
trebuie să faci mai mult, că trebuie să te ajuţi mai mult
ca să te împlineşti duhovniceşte. Sunt mijloace
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De hecho no tienes que decir todos los pensamientos en
la confesión, o puedes decirlos con carácter más general. Comulgas, si no tienes nada que ocultar. Lo que ha
sido importante que se sepa se lo has dicho al padre espiritual, ¿verdad? Después de la confesión pecas con el
pensamiento, claro que pecas…

59. Díganos algo sobre la Sábana Santa
de Turín. ¿Qué opina?
Creo que es una reliquia, en gran medida he entendido que está reconocida por todo el mundo como auténtica y creo que trae provecho espiritual a los que llegan y
oran y hacen, mediante ella, el vínculo con el Salvador y
Su resurrección.

60. ¿Qué opinión tiene sobre el ayuno hecho
con chocolate, con barquillos sin ingredientes de origen animal ? ¿Por qué algunos días se renuncia precisamente al
aceite?
Este es el ayuno de viandas… En el Santo Monte Athos,
cuando fui al Monasterio de Vatopedi, a las sinaxis, ofrecían un chocolate y era la alegría de los monjes. No creo
que se deba hacer alarde. Se trata, cuando se exagera, del
vicio en sí. Renuncias al aceite los días en que se considera que hay que hacer más, en que tienes que ayudarte
más para perfeccionarte espiritualmente. Hay medios
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prin care reuşeşti să te rogi mai intens, să ai o stare mai
bună la rugăciune, ele prin ele însele nu rezolvă mare
lucru. Dar te poţi ajuta de ele ca să te împlineşti duhovniceşte, în rugăciune, în bunătate, în postul adevărat.

61. Mulţi Părinţi sunt de părere că-i mai
ușoară înaintarea duhovnicească dacă
se are în vedere gândul la moarte. Cum
putem să avem în același timp gândul
la moarte șisă rămânem în același timp
bucuroși, cu bucurie sufletească?
Trebuie să avem gândul la moarte, nu neapărat sau nu
numai la cea fizică, care se întâmplă, ci mai ales la moartea spirituală, care poate interveni în orice moment în
care Îl superi pe Dumnezeu. Pentru moartea fizică, dacă
te gândeşti la ea, nu trebuie să fii neapărat trist, pentru
că este o eliberare, ar trebui să fie un prilej de bucurie:
după ea vine odihna, dacă ai trăit cum trebuie. Nu ai de
ce să te sperii aşa de tare de moarte. Aici, cred că Sfinţii
Părinţi se referă la moartea duhovnicească. Să te gândeşti şi la moartea fizică, să nu te prindă nepregătit, sigur
că da, dar mai ales la moartea duhovnicească, cea care
te poate surprinde cu orice ispită care te încearcă.
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a través de los cuales logras orar más intensamente, tener
un estado mejor en la oración, ellos por ellos mismos no
resuelven gran cosa. Pero puedes servirte de ellos para
perfeccionarte espiritualmente, en la oración, en la bondad, en el verdadero ayuno.

61. Muchos Padres opinan que es más fácil
el avance espiritual si se tiene en cuenta
el pensamiento sobre la muerte. ¿Cómo
podemos tener el pensamiento sobre la
muerte y permanecer al mismo tiempo
alegres, con una alegría espiritual ?
Tenemos que pensar en la muerte, no necesariamente
o no solo en la física, que pasa, sino sobre todo en la
muerte espiritual, que puede surgir en cualquier
momento en que ofendas a Dios. Por la muerte física, si
piensas en ella, no tienes que estar necesariamente triste,
porque es una liberación, debería ser un motivo de alegría: después de ella viene el reposo, si has vivido como
es debido. La muerte no tiene porque asustarte tanto.
Aquí, creo que los Santos Padres se refieren a la muerte
espiritual. Hay que pensar también en la muerte física,
para que no te coja desprevenido, claro que sí, pero sobre
todo hay que pensar en la muerte espiritual, la que te
puede sorprender con cualquier tentación que te pone
a prueba.
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62. Văd existenţa lui Dumnezeu, dar nu-I
simt prezenţa. Ce să fac?
Să vezi mai departe existenţa lui Dumnezeu şi să te
bucuri de existenţa Lui. Să binecuvântezi existenţa Lui
şi să te raportezi la existenţa Lui. Să-I ceri să-L simţi şi
El o să Se lase şi simţit. Dacă te-a lăsat să-L cunoști, sigur
te lasă şi să-L simţi, dacă ştii să „te pui bine” cu El!

63. Ce părere aveţi despre posturile pe care
mulţi oameni le ţin în afara celor patru
posturi rânduite peste an, de exemplu postul Crucii, al Sfântului Anton?
Depinde de situaţie: dacă omul are o problemă deosebită, i se poate da şi un post special. Acum, postul Crucii şi al Sfântului Anton sunt posturi catolice, care bănuiesc că sunt în rânduiala Bisericii lor. La noi este
important să se ţină cele patru posturi de peste an. Dacă
vrei să ţii mai mult decât ce a rânduit Biserica, numai cu
binecuvântarea duhovnicului!

64. Cum să avem statornicie în rugăciune?
Cum s-o dobândim?
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62. Veo la existencia de Dios, pero no siento
Su presencia. ¿Qué hacer?
Seguir viendo la existencia de Dios y alegrarte de Su
existencia. Bendecir Su existencia y relacionarte con Su
existencia. Pedirle que Lo sientas y Él Se va a dejar también sentir. Si te ha dejado conocerlo, seguro te deja también sentirlo, ¡si sabes “ponerte bien” con Él!

63. ¿Qué opinión tiene sobre los ayunos que
mucha gente guarda además de los cuatro períodos de ayuno establecidos durante
un año, por ejemplo el ayuno de la Cruz,
de San Antonio?
Depende de la situación: si la persona tiene un problema especial, se le puede dar también un ayuno especial. Ahora bien, el ayuno de la Cruz es un ayuno greco-católico y el de San Antonio es un ayuno católico
romano*, que me imagino que están establecidos por
dichas Iglesias. Para nosotros es importante guardar los
cuatro ayunos del año. Si quieres guardar más de lo que
ha establecido la Iglesia, entonces ¡solo con la bendición
del padre espiritual!

64. ¿Cómo tener constancia en la oración?
¿Cómo alcanzarla?
*

Es costumbre guardar ayuno durante la novena de San Antonio (N. de la T.).
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Foarte greu se dobândeşte lucrul acesta în rugăciune,
pentru că viaţa noastră nu este statornică şi bine închegată, e destul de dezordonată, şi atunci este greu ca în
rugăciune să rămâi statornic. Dar cred că poţi să-ţi faci
un fel al tău de a fi, în raport cu Dumnezeu. Încet, încet,
prin cunoaştere, prin sârguinţă, prin străduinţă, îţi faci
un fel al tău, care te va ajuta foarte mult. Pe lângă asta,
poţi să te ajuţi şi cu mediul înconjurător. Adică, de pildă,
în casa în care locuiești, să ai un loc special unde să te
rogi. Întotdeauna când treci pe lângă locul respectiv, vei
simţi îndemnul să te rogi sau măcar să-ţi faci o cruce sau
să săruţi o icoană. Așadar, este foarte important şi mediul
pe care ţi-l creezi unde locuieşti, să fie unul care să te
îndemne la rugăciune. În momentul în care am intrat şi
am văzut locul unde trebuie să mă rog, cel puţin din experienţă, mi-e ruşine dacă nu mă pun în genunchi sau dacă
nu sărut o icoană, dacă nu-mi fac semnul crucii sau dacă
nu zic o rugăciune scurtă. Nu pot să trec pe lângă un
cunoscut fără să-l salut, chiar dacă mă întâlnesc cu el de
mai multe ori pe zi, nu? Acestea sunt lucruri particulare
şi foarte personale, ele se aşează, se sedimentează, se
statornicesc.

65. Ce părere aveţi despre a doua căsătorie?
În primul rând, nu este taină, este o binecuvântare pe
temei scripturistic: „mai bine este să se căsătorească decât
să ardă”, ne spune Sfântul Apostol Pavel (1 Co 7, 9).
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Muy difícilmente se alcanza esto en la oración, porque nuestra vida no es constante y bien cuajada, es bastante desordenada, y entonces es difícil que permanezcas constante en la oración. Pero, creo que puedes hacerte
una manera tuya de ser, en relación con Dios. Poco a poco,
por conocimiento, por afán, por empeño, te haces una
manera tuya, que te ayudará muchísimo. Además de eso,
puedes ayudarte también con el ambiente. Es decir, por
ejemplo, en la casa donde vives, tener un lugar especial
donde orar. Siempre que pasas por ese lugar, sentirás el
impulso de orar o por lo menos hacer la señal de la cruz
o besar un icono. Por lo tanto, es muy importante también el ambiente que creas donde vives, que sea uno que
te anime a la oración. En el momento en que he entrado
y he visto el lugar donde tengo que orar, por lo menos
por la experiencia, me avergüenzo si no me arrodillo o
si no beso un icono, si no hago la señal de la cruz o si no
digo una oración corta. No puedo pasar cerca de un conocido sin saludarlo, aunque lo encuentre varias veces al
día, ¿verdad? Estas son cosas particulares y muy personales, ellas se asientan, se sedimentan, perduran.

65.¿Qué opinión tiene sobre las segundas
nupcias?
En primer lugar, no es sacramento, es una bendición
sobre un fundamento bíblico: “es mejor casarse que abrasarse”, nos dice San Pablo el Apóstol (1 Co 7, 9).

124

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

66. Credeţi că un om care săvârșește crimă
poate fi iertat?
Da, sigur. E păcat împotriva Duhului Sfânt şi nu se
iartă „nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie” (Mt
12, 32). Dar nu înseamnă că nu se poate mântui!

67. Cum să dobândim o pocăinţă sinceră, o
părere de rău pentru păcatele noastre?
„Doamne şi Stăpânul vieţii mele…”! – rugăciunea care,
la sfârşit, zice „dă să-mi văd păcatele mele şi să nu osândesc pe fratele meu”. Văzându-ţi păcatele tale şi neosândind pe alţii, ajungi la starea de pocăinţă. Acesta este
unul dintre mijloace.

68. Având o viaţă așa frumoasă în orașul
dumneavoastră – mergeaţi la biserică,
urmaţi și acolo calea lui Hristos – ce v-a
determinat să alegeţi calea ascezei, a rugăciunii, deci călugăria?
Cred că preoţia – aşa am spus întotdeauna – preoţia
m-a făcut să devin călugăr. Am crezut că nu se poate, deşi
se vede că e posibil, să fii preot şi căsătorit, cei mai mulţi
preoţi sunt căsătoriţi. Dar, pentru mine personal, la exigenţele pe care le aveam atunci şi care nu au dispărut,
din fericire, am considerat că este mai bine să mă călugăresc.
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66. ¿Cree que un hombre que comete un crimen puede ser perdonado?
Sí, claro. Es pecado contra el Espíritu Santo y no se
perdona „ni en este mundo, ni en el venidero” (Mt 12,
32). ¡Pero no significa que no se puede salvar!

67. ¿Cómo alcanzar una penitencia sincera,
un arrepentimiento por nuestros pecados?
“¡Señor y Dueño de mi vida…!” – la oración que, al final,
dice “concédeme percibir mis propios pecados y no juzgar
a mi hermano”. Al ver tus pecados y al no juzgar a los demás,
alcanzas el estado de penitencia. Este es uno de los medios.

68. ¿Teniendo una vida tan hermosa en su
ciudad –iba a la iglesia, seguía allí también el camino de Cristo– qué es lo que le
ha determinado escoger el camino de la
ascesis, de la oración, o sea el monacato?
Creo que el sacerdocio –tal como lo he dicho siempre–, el sacerdocio me ha hecho llegar a ser monje. Creía
que no podías ser sacerdote y estar casado, aunque se ve
que es posible, la mayoría de los sacerdotes están casados. Pero, para mí personalmente, por las exigencias que
tenía entonces y que no han desaparecido, felizmente,
consideré que era mejor que me hiciera monje.
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Atunci nu îmi era foarte clar, celib sau călugăr, dar asta
era mai puţin important. Preoţia m-a adus la călugărie
şi Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru asta. Mă bucur
foarte mult de preoţie, dar mă bucur foarte mult şi de
viața monahală. În preoţie, am posibilitatea de a sluji, în
călugărie, a unei experienţe unice de viaţă, care creşte
de pe o zi pe alta, se conştientizează şi se conturează din
ce în ce mai bine. Călugăria este foarte interesantă…!
Cred că nici unul dintre cei care am depus voturile monahale nu ne-am dat seama, în momentul în care ne-am
călugărit, de adevărata dimensiune a monahismului; ni
se descoperă puțin câte puțin și din ce în ce mai mult!
Este extraordinar! Deşi cred că așa ar trebui să fie viaţa
tuturor: la urma urmei, această stare trebuie să o aibă
toată lumea. Trăind în lume e mai greu, foarte, foarte
greu să fii atent, dar în mânăstire nu ai încotro, nu se
poate…!
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Entonces no estaba muy claro para mí, célibe o monje,
pero esto era menos importante. El sacerdocio me ha llevado al monacato y Le agradezco a Dios por ello. Me alegro muchísimo del sacerdocio, pero me alegro muchísimo también de la vida monástica. En el sacerdocio,
tengo la posibilidad de servir, en el monacato, experimentar una vida única, que va creciendo día tras día, va
tomando conciencia y va perfilándose cada vez mejor. ¡El
monacato es muy interesante…! Creo que ninguno de los
que hemos profesado los votos monásticos no nos hemos
dado cuenta, en el momento en que nos hemos hecho
monjes, de la verdadera dimensión del monacato; ¡se
nos va descubriendo poco a poco y cada vez más! ¡Es
extraordinario! Aunque creo que así debería ser la vida
de todos: al fin y al cabo, este estado han de tenerlo todos
los humanos. Al vivir en el mundo es más difícil, muy,
muy difícil estar atento, pero en el monasterio no tienes
remedio, ¡no se puede…!

m
NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
– DATORIE ŞI CALITATE

m

m
MADRE DE DIOS
– DEBER Y CUALIDAD

m
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1. Ce* se poate face pentru pomenirea copiilor avortaţi și a celor nebotezaţi, născuţi,
dar nebotezaţi? Că pentru celelalte pomeniri cam știu ce am de făcut, dar pentru
acestea este prima dată când mi se sugerează.
În primul rând, vreau să vă spun că la fiecare Proscomidie pe care o săvârşeşte preotul – bănuiesc că ştiţi
ce înseamnă Proscomidie: parte integrantă din Sfânta
Liturghie, în care se pregătesc darurile de pâine şi de
vin, aduse la altar, pentru jertfa ce urmează – după ce
se scoate Agneţul, cel care închipuie şi care va deveni,
în fapt, Trupul lui Hristos, după ce se scoate mirida
Maicii Domnului, a celor nouă cete de sfinţi, a întâistătătorilor Bisericii, a ctitorilor și a conducătorilor,
mai departe, în două grămăjoare, se pun miride din
prescuri pentru vii şi pentru morţi. Iar, la rugăciunea
pentru morţi, întotdeauna – puteți solicita unui preot
sau unui simplu teolog un Liturghier şi veţi vedea rugăciunea de pomenire ce se citeşte la miridele pentru
morţi – după ce sunt amintiți cei ce au murit de morţi

*

Seara duhovnicească organizată de A.S.C.O.R., Filiala Craiova, în data
de 30 martie 2000. Întrebări şi răspunsuri.
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1. ¿Qué se puede* hacer para la conmemoración de los niños abortados y de los no bautizados, nacidos, pero no bautizados? Ya que
para las demás conmemoraciones más o
menos sé lo que tengo que hacer, pero para
estas, es la primera vez que se me sugiere.
En primer lugar, quiero decirles que en cada Oficio
de Proposición** que realiza el sacerdote –supongo que
saben lo que significa la Proposición: parte integrante
de la Divina Liturgia, en que se preparan los dones de
pan y de vino, traídos al altar, para el sacrificio que sigue–
después de separar el Cordero, el que imagina y que se
transformará, de hecho, en el Cuerpo de Cristo, después
de cortar la partícula de la Madre de Dios, de las nueve
órdenes de santos, de los padres de la Iglesia, de los fundadores de esta iglesia y de los dirigentes, luego, en dos
montoncitos, se ponen partículas de las prósforas para
los vivos y para los difuntos. Y, en la oración para los
difuntos, siempre –pueden solicitarle a un sacerdote o
a un simple teólogo un Misal y verán la oración de conmemoración que se lee para las partículas para los difuntos– después de recordar a los que han muerto de muertes
*

Velada espiritual organizada por A.S.C.O.R., Filial de Craiova, el 30 de
marzo de 2000. Preguntas y respuestas.

**

En español se le llama también Oficio de Preparación, gr. Proskomidia. En la
Misa católica romana: Ofertorio (N. de la T.).
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năprasnice, o listă întreagă, rugăciunea se încheie cu
următoarele cuvinte: „şi pe toată vârsta: bătrâni, tineri,
voinici, copilandri, copii, prunci fără de vreme, parte
bărbătească şi parte femeiască…, Însuți îi pomenește,
Dumnezeule, Cel ce știi numele și vârsta fiecăruia”.
Așadar, aşa se încheie pomenirea morţilor la rânduiala
Proscomidiei. Şi-atunci, pentru a fi pomenite acele suflete
la Sfânta Liturghie, în primul rând, dumneavoastră trebuie să duceţi aceste daruri de prescură şi de vin la sfântul altar, ca să se facă Sfânta Proscomidie din ele. Apoi, în
al doilea rând, nu trebuie uitate faptele de milostenie pe
care le puteţi face pentru sufletul sau în numele acelui
copil. Se pot face – şi am observat la mulţi duhovnici această
atitudine sau canon – atâtea boteze câţi copii pierduți ați
avut, dar la persoane neajutorate, de la case de copii, să
fie într-adevăr o pomană. Pentru că şi aici este o problemă
– şi aş vrea să revin pe parcurs – în privinţa botezului.
Medicul Kenneth McAll, care a ajuns, mai târziu, preot
protestant, ne îndeamnă să dăm nume copilaşilor noştri
şi să-i pomenim la slujbe ca pe ceilalţi morţi. De asemenea, în cel de-al doilea volum al cărții Dialog cu tinerii, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Serafim Joantă al
Germaniei este întrebat în această privinţă şi el răspunde
cam în felul în care v-am spus în cuvântul meu, anume că
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repentinas, una lista entera, la oración acaba con las
siguientes palabras: “y en todas las edades: viejos, jóvenes, mozos, muchachos, niños, infantes sin tiempo, varones y mujeres…, Tú Mismo acuérdate de ellos, Dios mío,
El que sabes el nombre y la edad de cada uno”.
Por lo tanto, así se acaba la conmemoración de los
difuntos en la disposición de la Proposición. Y entonces,
para conmemorar esas almas en la Divina Liturgia, en
primer lugar, usted tiene que llevar estos dones de pan y
vino al santo altar, para que se haga la Santa Proposición
de ellos. Luego, en segundo lugar, no hay que olvidar los
hechos de misericordia que puede hacer por el alma o en
nombre de ese niño. Se pueden hacer –y he observado
en muchos padres espirituales esta actitud o penitencia–
tantos bautismos cuántos hijos perdidos hayan tenido,
pero de personas necesitadas, de orfanatos, para que sea
de verdad una limosna. Porque aquí también hay un problema –y querría volver más adelante–, con respecto al
bautismo. El médico Kenneth McAll, que llegó a ser, más
tarde, sacerdote protestante, nos anima a poner nombres a nuestros hijos y a conmemorarlos en los oficios
religiosos como a los demás difuntos. Asimismo, en el
segundo tomo del libro Dialog cu tinerii*, a Su Eminencia
el Arzobispo y Metropolita Serafim Joantă de Alemania
se le hace una pregunta en este sentido y él contesta un
poco según se lo he dicho en mi sermón, a saber que
*

Diálogo con los jóvenes (N. de la T.)
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datori suntem să facem mai mult pentru cei care s-au
sinucis și pentru copiii avortaţi, adică să ne rugăm mai
mult chiar decât pentru ceilalţi, care au murit de moarte
bună, la care avem cât de cât nădejdea că s-au mântuit.
Deci, rugăciunea personală, rugăciunea Bisericii, concretizată mai ales prin Sfânta Liturghie, prin participarea cu prescura din care se scot miridele la Proscomidie,
prin botezarea unor copii sărmani, lumânări…

2. Deci botez, prescură, vin, tămâie, untdelemn, pomelnic și lumânări, șapte daruri.
Părinte, dar pe pomelnic cum să scriu?
Nume de sfinți: Ion, Maria, Vasile, Gheorghe… şi atât.
Trebuie să daţi explicaţii? V-a cerut cineva explicaţii, vreodată, când aţi dat vreun pomelnic la altar? Dacă duceţi
daruri la altar cu gândul la acei copii, nu aveţi încrederea că Dumnezeu ştie pentru cine sunt? Nu e neapărat
nevoie să le daţi nume, dar, pentru ca să ai certitudinea,
siguranţa şi liniştea dorită, atunci le dai nume, şi cu
numele acesta îi pomeneşti întotdeauna când te rogi pentru ei.
În privinţa botezului – vreau să revin –, aveţi
foarte mare grijă! Pe lângă faptul că nu se fac toate
rânduielile legate de botez – rugăciunea la 8
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tenemos el deber de hacer más por los que se han suicidado y por los niños abortados, es decir orar incluso más
que por los otros, que se han muerto de muerte natural,
de los que tenemos, por poco que sea, la esperanza de
que se hayan salvado. Por lo tanto, la oración personal,
la oración de la Iglesia, concretizada sobre todo en la
Divina Liturgia, a través de la participación con el don
de pan del que se cortan las partículas en la Proposición,
bautizando unos niños pobres, velas…

2. Pues, bautismo, don de pan, vino, incienso,
aceite, lista de nombres para la conmemoración y velas, siete dones. Padre, ¿pero
en la lista de nombres qué poner?
Nombres de santos: Juan, María, Basilio, Jorge… y
nada más. ¿Hay que dar explicaciones? ¿Les ha pedido
alguien explicaciones, alguna vez, cuando han entregado
una lista de nombres al altar? Si presentan ofrendas al
altar pensando en esos niños, ¿acaso no tienen la confianza de que Dios sabe para quiénes son? No es imprescindible que les pongan nombres, pero, para tener la certeza, la seguridad y la tranquilidad deseadas, entonces
les pones nombre, y con este nombre te acuerdas de ellos
siembre cuando rezas por ellos.
En cuanto al bautismo –quiero volver–, ¡tengan mucho
cuidado! Además del hecho de que no se hace todo lo
establecido con respecto al bautismo –la oración a los 8
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zile, rugăciunea la punerea numelui, exorcismele, lepădările dinainte de botez, îmbisericirea –, ne alegem prost
şi naşii, iar copiii noştri suferă. Ce se întâmplă? Noi propovăduim şi spunem că naşii mărturisesc credinţa pentru cel nou botezat. De asemenea, naşii se leapădă de
satana în faţa întregii Biserici, când spun: „Mă lepăd de
satana!” Dar nașul este, într-adevăr, credincios, curat și
responsabil? S-a lepădat de satana și de toate lucrurile
lui rele? Dacă nu este cu adevărat credincios și nu „s-a
lepădat de satana” cu faptele – deși mărturiseşte public
–, atunci copilaşul pătimeşte şi puteți căuta răspuns la
necazurile pe care le aveţi cu copiii şi la nași. Oricum,
vina vă aparține, că dumneavoastră i-aţi ales. Alegeţi-vă
naşi creştini, drept-măritori în cuvânt şi în faptă!

3. Părinte, vă rog să faceţi o precizare în
legătură cu afirmaţia că omul ar putea
să-l nască și pe diavol. Se spune despre
Maica Domnului că este Născătoare
de Dumnezeu, pentru că, așa cum aţi
spus, L-a născut pe Iisus Hristos cu
trup, El fiind născut de Tatăl, înainte de
toţi vecii. Diavolul nu s-a născut, el a
fost creat de Dumnezeu. Credeţi că este o
figură de stil, doar?
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días, la oración al poner el nombre, los exorcismos, las
negaciones antes del bautismo, la incorporación a la Iglesia–
encima elegimos mal a los padrinos, y nuestros hijos
sufren. ¿Qué es los que pasa? Nosotros predicamos y afirmamos que los padrinos confiesan la fe por el nuevo bautizado. Asimismo, los padrinos niegan a Satanás ante la
entera Iglesia, cuando dicen: “¡Niego a Satanás!” ¿Pero
el padrino es, de verdad, creyente, puro y responsable?
¿Ha negado a Satanás y a todas sus malas obras? Si no es
de verdad creyente y no “ha negado a Satanás” con sus
hechos – aunque lo confiese públicamente –, entonces
el niño padece y pueden buscar también respuesta a las
tribulaciones que tienen con los niños en los padrinos.
De todas maneras, la culpa les pertenece, ya que ustedes
los han elegido. ¡Elijan padrinos cristianos ortodoxos,
con una recta creencia demostrada con palabras y actos!

3. Padre, haga por favor una precisión
con respecto a la afirmación que el hombre podría dar a luz incluso al diablo. Se
dice que la Madre del Señor es Progenitora o Madre de Dios, porque, tal como
ha dicho, dio luz a Jesucristo en cuerpo,
Él siendo concebido por el Padre, antes
de todos los siglos. El diablo no ha nacido,
él ha sido creado por Dios. ¿Cree que es
solo una figura de estilo?
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Dumnezeu l-a creat înger, el a ales să fie diavol!
Bineînțeles că este o figură de stil, ne referim la dimensiunea spirituală, atâta timp cât Sfinţii Părinţi spun că
fiecare păcat ascunde, în spatele lui, un diavol şi fiecare
diavol este numit, este identificat, cu numele păcatului
respectiv, de-aceea spunem: diavolul curviei, diavolul
mâniei etc. Sigur, lucrul acesta se întâmplă la nivel spiritual, pentru că şi naşterea lui Dumnezeu în sufletul copilaşilor noştri se face duhovniceşte. Trupeşte L-a născut
doar Maica Domnului. Când ne împărtăşim este altceva!
Vorbeam despre calitatea și datoria de a fi născător de
Dumnezeu – și-acum revin –, așadar, noi Îl naştem pe
Dumnezeu în sufletul nostru sau în sufletul celor dragi
ai noştri, din punct de vedere spiritual, de-aceea am făcut
distincţie clară între calitate şi datorie. Spune aşa Sfântul Simeon Noul Teolog: „Precum a intrat Dumnezeu,
Cuvântul Tatălui, în pântecele Fecioarei, tot aşa Cuvântul
(pe care-l primim prin învăţătura evlaviei) se află în noi
ca o sămânţă” (Filocalia 6, p. 156). Şi merge mai departe:
Însă există o deosebire: noi „Îl zămislim pe El nu în chip
trupesc, cum L-a zămislit Fecioara şi Născătoarea de Dumnezeu”, deşi duhovniceşte Îl zămislim, totuşi, în chip
„fiinţial” (p. 157). Deci, duhovniceşte, Îl zămislim în chip
fiinţial. În inimile noastre, noi Îl avem chiar pe Acela pe
care L-a născut Fecioara curată: este vorba de o naştere
duhovnicească, în chip spiritual. Dar, atenție! Și diavolul este spirit, este înger, iar îngerii sunt fiinţe spirituale.
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Dios lo ha creado ángel, ¡él ha escogido ser diablo! Por
supuesto que es una figura de estilo, nos referimos a la
dimensión espiritual, como los Santos Padres dicen que
cada pecado esconde, detrás, un diablo y cada diablo es
nombrado, es identificado, con el nombre del pecado
respectivo, por ello decimos: el diablo de la lujuria,
el diablo de la ira, etc. Claro, esto pasa a nivel espiritual,
ya que el nacimiento de Dios en el alma de nuestros hijos
también se hace espiritualmente. En cuerpo solo Le dio
a luz la Madre de Dios. ¡Cuando comulgamos es otra cosa!
Hablaba sobre la calidad y el deber de ser progenitor de
Dios, por lo tanto –y ahora vuelvo al tema– nosotros damos
a luz a Dios en nuestra alma o en el alma de los que queremos, desde el punto de vista espiritual, por eso he hecho una
distinción clara entre cualidad y deber. San Simeón el Nuevo
Teólogo dice así: “Tal como Dios, Palabra del Padre, ha
entrado en el vientre de la Virgen, así mismo la Palabra (que
recibimos a través de la enseñanza de la piedad) se encuentra en nosotros como una semilla” (Filocalia 6, p. 156). Y continúa: Pero hay una diferencia: “nosotros no Lo concebimos
como cuerpo, tal como Lo ha concebido la Virgen y Madre
de Dios”, aunque espiritualmente sí Lo concebimos, no obstante, “como ser” (p. 157). Por lo tanto, espiritualmente, Lo
concebimos como ser. En nuestros corazones, nosotros
tenemos a Aquel Mismo al que dio a luz la Virgen purísima:
se trata de una concepción espiritual, de manera espiritual.
Pero, ¡cuidado! El diablo también es espíritu, es ángel, y los
ángeles son seres espirituales.
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4. Părinte, spuneţi-mi, vă rog, cum trebuie să procedez eu ca Dumnezeu să se
nască în sufletul meu?
Aşa de uşor…! Şi printr-un gest, şi printr-o ridicare a
ochilor către cer, şi printr-un murmur de rugăciune, şi
printr-o lacrimă. Am să vă spun o întâmplare. O călugăriţă în vârstă mi se plângea şi zicea: „Părinte, nu ştiu
ce să mă mai fac! În mânăstire este rânduială statornicită: 300 de metanii, 600 de închinăciuni, 3 catisme de
Psaltire, câte un paraclis zilnic şi acatistul sfântului căruia
îi port numele, pe lângă rugăciunile de obşte de la biserică, de aproape 8 ore. Nu reuşesc să le fac şi, de multe
ori, îmi fac probleme din această cauză. Şi mă duc la
lucrul câmpului, că trebuie să particip la ascultările de
obște – viața mânăstirească, de fapt a călugărului,
înseamnă muncă şi rugăciune – şi sap, şi sap şi mă opresc
câteodată şi ridic ochii către cer şi zic: «Doamne, vino
mai aproape de mine!» și lucrez mai departe”. Știţi, ea
îmi povestea acum, dar, când spunea această rugăciune:
„Doamne, vino mai aproape de mine!”, ochii ei erau plini
de lacrimi; şi eu sunt sigur că, acolo, la sapă, Dumnezeu
era foarte aproape de ea, pentru sufletul ei curat şi sincer. Deci, şi printr-un gest, şi printr-o lacrimă, şi printrun murmur de rugăciune, printr-o faptă, prin orice care
este compatibil cu atributele lui Dumnezeu, cu calităţile
lui Dumnezeu, cu Dumnezeu.
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4. Padre, dígame, por favor, ¿cómo tengo
que proceder para que Dios nazca en
mi alma?
¡Así de fácil…! También a través de un gesto, de un
alzar los ojos al cielo, de un susurro de oración, o de una
lágrima. Les voy a contar una historia. Una monja
anciana se me quejaba diciendo: “Padre, ¡ya no sé qué
hacer! En el monasterio hay un orden establecido: 300
postraciones, 600 inclinaciones, 3 catismas del Salterio, un paráclesis al día y el acatisto del santo cuyo nombre llevo, además de las oraciones comunes en la iglesia, de casi 8 horas. No logro hacerlo y, muchas veces,
me preocupo por ello. Y voy a trabajar al campo, ya que
tengo que participar en las tareas establecidas de la
comunidad –la vida monástica, de hecho del monje,
significa trabajo y oración– y cavo, y cavo y me paro de
vez en cuando y alzo los ojos al cielo y digo: «Dios, ¡ven
más cerca de mí!» y sigo trabajando”. Saben, ella me lo
contaba ahora, pero, al decir esta oración: “Dios, ¡ven
más cerca de mí!”, sus ojos estaban llenos de lágrimas;
y yo estoy seguro de que, allí, al cavar, Dios estaba muy
cerca de ella, por su alma pura y sincera. Pues, también
a través de un gesto, de una lágrima, de un susurro de
oración, de una obra, de cualquier cosa que sea compatible con los atributos de Dios, con las cualidades de
Dios, con Dios.
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5. Ce putem înţelege prin cuvintele Mântuitorului: „Foc am venitsă arunc pe pământ și
cât aș vreasă fie acum aprins!” (Lc 12, 49)?
Nu se poate înţelege altceva decât ceea ce-L defineşte!
Sfântul Ioan Apostolul şi Evanghelistul Îl definește și
zice că: „Dumnezeu este iubire” (1 In 4, 16). Acest foc a
vrut să-l aducă Dumnezeu pe pământ, al iubirii care să-i
„ardă” şi pe vrăjmaşi.
În această privinţă, a focului iubirii, am să vă aduc
înaintea ochilor dumneavoastră duhovniceşti un tablou,
o icoană. Poate aţi fost pe la multe mânăstiri, prin
Moldova, unde sunt picturi exterioare și aţi văzut icoana
înfricoşătoarei şi dreptei Judecăţi. Aţi putut vedea
acolo Dumnezeirea, balanţa şi pe îngeri, aţi văzut păcatele şi faptele oamenilor cântărite, aţi văzut drepţii şi
păcătoşii şi aţi văzut, mai jos, acolo, iadul, unde e plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Ei, iadul ce era? Un foc
mare, da? Dar aţi văzut de unde îşi are rădăcinile focul
iadului? Să vă uitaţi foarte atent la acest tablou: focul
iadului, urcând, îşi găseşte izvorul în tronul Dumnezeirii, în slava lui Dumnezeu. Şi-atunci – trebuie să
ştiţi şi să ştim cu toţii – de fapt, raiul şi iadul nu sunt
neapărat locuri, ci stări. Dumnezeu este pretutindeni,
adică Dumnezeu este şi în iad, așa cum mărturisim de
fiecare dată când rostim Crezul. Așadar, focul iadului
nu este altceva decât dragostea lui Dumnezeu
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5. ¿Qué podemos entender por las palabras del
Salvador: “Fuego he venido a traer a la tierra, y ¡qué quiero sino que ya arda!” (Lc12,49)?
¡No se puede entender otra cosa sino lo que Lo define! San
Juan el Apóstol y Evangelista Lo define diciendo que: “Dios
es amor” (1 Jn 4,16). Es este fuego el que ha querido traer
Dios a la tierra, el amor que “arda” incluso a los enemigos.
En este sentido, del fuego del amor, voy a traer ante
sus ojos espirituales un cuadro, un icono. Quizás hayan
visitado muchos monasterios, en Moldavia, donde hay
pinturas exteriores y hayan visto el icono del justo Juicio
Final. Han podido ver allí a la Divinidad, la balanza y a
los ángeles, han visto pesados los pecados y los hechos
de los hombres, han visto a los justos y a los pecadores y
han visto, más abajo, allí, el infierno, donde está el llanto
y el rechinar de dientes. Eh, el infierno ¿qué es lo que era?
Un gran fuego, ¿sí? ¿Pero han visto dónde están las raíces del fuego del infierno? Miren muy atentamente este
cuadro: el fuego del infierno, subiendo, halla su manantial en el trono de la Divinidad, en la gloria de Dios. Y
entonces –deben saberlo y debemos saberlo todos– de
hecho, el paraíso y el infierno no son necesariamente
lugares, sino estados. Dios está en todas partes, es decir
Dios está también en el infierno, así como lo confesamos
cada vez que pronunciamos el Credo. Por lo tanto, el
fuego del infierno no es otra cosa sino el amor de Dios
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revărsată asupra tuturor oamenilor şi mai ales asupra
celor păcătoşi, pentru care L-a dat pe Unicul Său Fiu ca
să moară şi încă de moarte pe cruce. Am să vă dau și un
exemplu, ca să înţelegeţi că în iad sunt, de fapt, oamenii care nu-L vor pe Dumnezeu, nu-L acceptă, nu-I vreau
dragostea. Poate aţi văzut această imagine sau poate chiar
aţi trăit-o! De multe ori, un părinte bun, pe copilul neascultător și rău, îl strânge în braţe şi-l sărută, dar copilul
abia aşteaptă să scape din îmbrăţişare, răbdând cu ură
această purtare. Aşa este şi iadul. Dumnezeu încearcă să
te cuprindă cu dragostea Lui, dar tu nu vrei, tu urăşti, tu
nu-L accepţi, tu nu-L iubeşti, poate aţi văzut această imagine… Mulţi copii nu acceptă să fie îmbrățișați de părinții
lor, de mama sau de tatăl lor. Aceasta este starea de iad,
nu alta. În această icoană e totul: cerul şi pământul şi
lumea şi tot, iadul şi raiul. Revenind la acest cuvânt: „Foc
am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum
aprins!” (Lc 12, 49) – este focul iubirii lui Dumnezeu!

6. Cum poate fi evitată transmiterea bolilor
ereditare psihice? Ce poate face un bolnav
psihic pentru a lui mântuire și pentru a
nu se mai transmite boala sa la urmași?
Are legătură cu ceea ce am vorbit. Căutând
motivul pentru care s-a ajuns acolo! Ştim că

“HIJO, YO TE QUISE SER C A NDEL A A L A NOCHECER …”!

145

derramado sobre todos los hombres y especialmente
sobre los pecadores, por los que ha dado a Su Único Hijo
a muerte y muerte de cruz. Voy a ponerles también un
ejemplo, para que entiendan que en el infierno están, de
hecho, los hombres que no quieren a Dios, no Lo aceptan, no quieren Su amor. Quizás hayan visto esta imagen o ¡quizás incluso la hayan vivido! Muchas veces, un
buen padre, al niño desobediente y malo, lo estrecha en
sus brazos y lo besa, pero el niño desea escapar del abrazo
impacientemente, aguantando con odio esta conducta.
Así es también el infierno. Dios trata de abarcarte con Su
amor, pero tú no quieres, tú Lo odias, tú no Lo aceptas,
tú no Lo amas, quizás hayan visto esta imagen… Muchos
niños no aceptan el abrazo de sus padres, de su madre o
su padre. Este es el estado de infierno, no otro. En este
icono está todo: el cielo y la tierra y el mundo y todo, el
infierno y el paraíso. Volviendo a esta palabra: “Fuego he
venido a traer a la tierra, y ¡qué quiero sino que ya arda!”
(Lc 12, 49) – ¡es el fuego del amor de Dios!

6. ¿Cómo se puede evitar transmitir las
enfermedades hereditarias psíquicas? ¿Qué
puede hacer un enfermo psíquico para
su salvación y para que no se transmita
ya la enfermedad a los descendientes?
Tiene que ver con lo que hemos hablado. ¡Buscando
la razón por la que se ha llegado allí! Sabemos que la
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blestemul şi păcatul sau consecințele lui se transmit până
la a şaptea generaţie, de-aceea se ajunge, la un moment
dat, la a cincea, a şasea, a şaptea generaţie, dacă nu chiar
și la primele, ca acei urmaşi să se nască cu probleme deosebite, fizice sau psihice, care sunt datorate clar, foarte
clar, păcatului. Aţi auzit, chiar duminică, evanghelia în
care Dumnezeu întâi îi iartă slăbănogului păcatele şi dupăaceea îi tămăduieşte boala, ceea ce arată clar că pătimirea
slăbănogului avea în spate păcatul, deci boala lui era pricinuită de păcat. Cum poate fi evitată transmiterea bolilor ereditare? Încercând să te raportezi la generaţiile anterioare şi să termini cu lanţul slăbiciunilor, al blestemului
şi al păcatului. În practică, când cineva vine cu probleme
de genul acesta, atunci întreb dacă nu cumva cineva din
familia părinţilor s-a sinucis sau a murit de moarte năprasnică, dacă nu cumva cineva – mama ta, bunica ta – au
avut copii care n-au văzut lumina zilei? Vă dau un exemplu, fiind vorba şi de o boală psihică. Eram duhovnic la
Mânăstirea Dobric, unde a venit cineva care mi-a spus că
are în casă un bătrân de 80 de ani, care este bolnav, dar
are și tulburări psihice, vrea să se sinucidă. Şi-atunci am
întrebat dacă nu cumva cineva din familie s-a sinucis și
mi s-a confirmat că o nepoată de-a lui, pe care o vede
îndemnându-l să se sinucidă. În acest caz, am rânduit
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maldición y el pecado o sus consecuencias se transmiten hasta la séptima generación, por eso se llega, en un
momento dado, en la quinta, la sexta, la séptima generación, o incluso en las primeras, que esos descendientes
nazcan con problemas especiales, físicos o psíquicos, debidos, evidente, muy evidentemente, al pecado. Han oído,
este domingo mismo, el evangelio en el que Dios primero
perdona al paralítico los pecados y luego le cura la enfermedad, lo que muestra claramente que el padecer del
paralítico tenía atrás el pecado, pues su enfermedad estaba
causada por el pecado. ¿Cómo se puede evitar la transmisión de las enfermedades hereditarias? Tratando de
relacionarte con las generaciones anteriores y acabar con
la cadena de las debilidades, de la maldición y del pecado.
En la práctica, cuando alguien viene con este tipo de problemas, entonces pregunto ¿si acaso alguien de la familia de los padres se habrá suicidado o habrá muerto por
muerte repentina, si acaso alguien –tu madre, tu abuela–
habrán tenido hijos que no vieron la luz del día? Les pongo
un ejemplo, tratándose también de una enfermedad psíquica. Era sacerdote confesor en el Monasterio de Dobric,
donde vino alguien que me dijo que tenía en casa un
anciano de 80 años, que estaba enfermo, pero también
tenía trastornos mentales, quería suicidarse. Y entonces
pregunté si acaso alguien de la familia se había suicidado
y me confirmaron que sí, una nieta suya, a la que ve animándolo a suicidarse. En este caso, establecí que se hicie-
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să se facă 40 de zile slujbe, adică un sărindar, pentru
bătrânul bolnav şi 40 de zile pentru cea care s-a sinucis.
Iar, după 40 de zile, au venit înapoi şi mi-au spus că
bătrânul e tot bolnav, dar nu mai e „nebun”! Erau doar
două generații și s-a putut cunoaște situația neamului.
De-aceea, e bine să ne întoarcem la generațiile de dinainte
și să încercăm, pe cât posibil, să aflăm trecutul şi să încercăm să le răscumpărăm păcatele şi erorile înaintașilor,
suntem chiar datori! Întruparea Domnului Hristos a avut
ca scop eliberarea din robia păcatului strămoșesc și a
consecințelor acestuia: moartea și iadul! În felul acesta,
se termină cu suferinţa noastră şi a urmaşilor noştri, dar
se și răscumpără păcatelor strămoşilor, ale înaintaşilor.
Așadar, ce poate face un bolnav psihic? Trebuie căutată
și eliminată cauza, pentru ca efectul să dispară!

7. Spuneţi-ne, vă rog, ceva de istoricul icoanei Maicii Domnului de la Mânăstirea Nicula.
Icoana a fost pictată în 1681, de preotul Luca din Iclod –
o localitate de lângă Gherla, aproape de Mânăstirea Nicula.
A fost cumpărată de un nobil din satul Nicula, cu numele
Ioan Cupcea, şi donată bisericii din sat. În 1699, Ardealul
fiind sub ocupaţie austro-ungară, erau înregimentaţi în zonă
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ran Liturgias durante 40 días, para el anciano enfermo
y, otros 40 días para la que se suicidó. Y, después de los
40 días, volvieron y me dijeron que el anciano seguía
enfermo, ¡pero que ya no estaba “loco”! Eran solo dos
generaciones y se pudo conocer la situación del linaje.
Por eso, está bien volver a las generaciones de antes y
procurar, en lo posible, saber el pasado y tratar de redimir los pecados y las transgresiones de nuestros antepasados, ¡incluso lo debemos! La encarnación de nuestro Señor Jesucristo tuvo como meta la liberación de la
esclavitud del pecado original y de sus consecuencias: ¡la
muerte y el infierno! De este modo, se acaba con nuestro sufrimiento y de nuestros descendientes, pero también se redimen los pecados de los antepasados, los predecesores. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede hacer un
enfermo psíquico? ¡Ha de buscar y eliminar la causa, para
que el efecto desaparezca!

7. Díganos, por favor, algo sobre la historia del icono de la Madre de Dios del
Monasterio de Nicula.
El icono fue pintado en 1681, por el sacerdote Luca de
Iclod –un pueblo cercano a la ciudad de Gherla, cerca del
Monasterio de Nicula. Fue comprado por un noble del
pueblo de Nicula, llamado Ioan Cupcea, y donado a la
iglesia de dicho pueblo. En 1699, estando Transilvania
bajo dominio austro-húngaro, había alistados en la zona
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câțiva ofiţeri austrieci, care, neavând în preajmă o biserică romano-catolică, au fost curioşi să vadă cum arată o
biserică ortodoxă. Întrând în biserica satului Nicula, au
observat că icoana Maicii Domnului plângea. S-a întâmplat în februarie, 1699. Au chemat preotul satului, pe
nume Mihai, au venit oamenii satului, autorităţile, s-a
făcut un proces-verbal, care este publicat într-un istoric
recent al mânăstirii. Acest document a fost semnat şi
autentificat de Conventul din Mănăștur, un fel de notariat public, dar care era sub ocrotirea Bisericii RomanoCatolice, ceea ce înseamnă că a fost un proces exigent,
pentru că minunea s-a întâmplat într-o biserică ortodoxă. Maica Domnului din icoană a plâns timp de o lună
de zile, cu câteva zile întrerupere, apoi icoana a fost transportată la castelul grofului din zonă, Sigismund Kornis,
dar a fost adusă înapoi, pentru că niculanii s-au răsculat
împotriva autorităților, iar problema a ajuns la curtea
împăratului de la Viena. Acesta a decis ca icoana să nu fie
nici a niculanilor, nici a grofului, ci să fie aşezată într-un
loc neutru, intermediar. Acest loc a fost, este şi va fi Mânăstirea Nicula, de la marginea satului cu același nume. În
timp, a fost îngropată pentru o perioadă de 70 de ani, dar
a fost găsită de un ţăran, lângă bisericuţa mică de lemn.
Apoi, a fost zidită în peretele unei case, din 1948 până în
1964, și descoperită de stareţul de-atunci, părintele
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unos cuantos oficiales austríacos, que, al no tener cerca
una iglesia católica romana, tuvieron la curiosidad de ver
cómo era una iglesia ortodoxa. Al entrar en la iglesia del
pueblo de Nicula, observaron que el icono de la Madre
de Dios estaba llorando. Pasó en febrero de 1699. Llamaron al sacerdote del pueblo, Mihai, de nombre, vinieron
los vecinos del pueblo, las autoridades, se levantó un acta,
que está publicada en un historial reciente del monasterio. Este documento fue firmado y autentificado por el
Consejo de Mănăștur, una suerte de notaría pública, pero
que se encontraba bajo la protección de la Iglesia Católica
Romana, lo que significa que fue un proceso exigente, ya
que el milagro ocurrió en una iglesia ortodoxa. La Madre
de Dios del icono lloró durante un mes, con unos días de
interrupción, luego el icono fue transportado al castillo
del conde de la zona, Sigismund Kornis, pero fue traído
de vuelta, ya que los vecinos de Nicula se rebelaron contra las autoridades, y el problema llegó hasta la corte del
emperador de Viena. Este decidió que el icono no fuera
ni de los vecinos de Nicula, ni del conde, sino que estuviera colocado en un lugar neutral, intermediario. Este
lugar fue, es y será el Monasterio de Nicula, al borde del
pueblo con el mismo nombre. Durante todo aquel tiempo,
fue enterrado por un período de 70 años, pero fue encontrado por un campesino, al lado de la pequeña iglesia de
madera. Luego, fue emparedado en una casa, desde 1948
hasta 1964, y descubierto por el abad de entonces, el padre
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Serafim Măciucă. Însă autorităţile n-au permis ca icoana
să rămână în Mânăstirea Nicula, datorită pelerinajului,
şi a fost transportată la Cluj, unde a stat până în anul
1992. După Revoluţie, a suferit o restaurare: pentru că
icoana a fost repictată în timp, s-a adus la starea ei iniţială, s-a încercat un retuş şi, în ’92, în 24 martie, a fost
readusă, cu foarte mare fast, la Mânăstirea Nicula, unde
este şi astăzi.

8. Cu toate că Maica Domnului se bucură
de un cult de supravenerare, credeţi că
Biserica Romano-Catolică a procedat
bine numind-o Madre della Chiesa,
Mama Bisericii?
O putem numi și o numim Mama Bisericii, pentru că
Maica Domnului este mama noastră, a tuturor, şi noi
suntem Biserica, fiecare mădulare în parte, aşa spune
Apostolul Pavel. Pentru că este mama noastră, este și
mama Bisericii! Dar, în mod concret, Biserica a luat fiinţă
prin jertfa de pe cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, El a întemeiat-o. În chip văzut, Biserica a luat ființă
prin puterea Sfântului Duh, în ziua Cincizecimii. Oricum, trebuie să facem distincţie clară între cultul pe care
îl datorăm lui Dumnezeu, cel de adorare, şi pe care îl
datorăm Maicii Domnului, cel de supravenerare. Să nu
confundăm lucrurile!
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Serafim Măciucă. Pero, las autoridades no permitieron
que el icono permaneciera en el Monasterio de Nicula,
debido a la peregrinación que se hacía, y fue transportado a Cluj, donde permaneció hasta el año 1992. Después de la Revolución, fue restaurado: como el icono fue
repintado en el tiempo, se le devolvió su estado inicial,
se intentó un retoque y, en ’92, el 24 de marzo, fue traído
de vuelta, con mucha suntuosidad, al Monasterio de
Nicula, donde permanece hasta hoy en día.

8. Aunque la Madre de Dios goza de culto
de sobreveneración, ¿cree que la Iglesia
Católica Romana procedió bien en llamarla Madre della Chiesa, la Madre
de la Iglesia?
La podemos llamar y la llamamos la Madre de la Iglesia, porque la Madre de Dios es nuestra madre, de todos,
y nosotros somos la Iglesia, cada uno en particular, sus
miembros, así como lo dice el Apóstol Pablo. Como es
nuestra madre, ¡es también la madre de la Iglesia! Pero,
concretamente, la Iglesia se creó por el sacrificio en la
cruz de nuestro Salvador Jesucristo, Él la fundó. Visiblemente, la Iglesia se creó por el poder del Espíritu Santo,
el día de Pentecostés. De todos modos, tenemos que hacer
una distinción clara entre el culto que debemos rendir a
Dios, el de adoración, y el que le debemos a la Madre de
Dios, el de sobreveneración. ¡No confundamos las cosas!
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9. Vorbiţi-ne despre suferinţă.
Dacă vă privesc atent și dacă vă priviți unii pe alții, nu
trebuie să vă vorbesc despre suferință. Sau ieşiţi pe stradă…
Cel puţin în ultima vreme, orice gest pe care îl face omul
este un gest de suferinţă şi de disperare. Chiar gesturile
necugetate şi care ne deranjează ascund suferinţa. Păcatul tot o suferinţă este! Păcatul este suferinţă și pentru
suflet, şi pentru trup. Aţi văzut cu slăbănogul din Capernaum! Ce să vă vorbesc despre suferinţă? Că este o binecuvântare? Da, este o binecuvântare, pentru că ne apropie de Dumnezeu, pentru că ne face să-l înţelegem şi pe
celălalt de lângă noi. Ce să vă spun de suferinţă? Nu ne-a
arătat Hristos prin jertfa de pe cruce? Doar că suferinţa
noastră e relativă, prea o scoatem în evidenţă, prea o arătăm oamenilor, prea ne plângem de ea. Dacă ne comparăm cu Cel fără de păcat, Care S-a răstignit pe cruce,
atunci ce valoare are suferinţa noastră? Dacă noi n-am
fi pricinuitori ai suferinţelor noastre prin păcate, prin
fapte rele, atunci asemănarea cu Iisus Hristos în suferință
ne-ar sfinţi și ferici.

10. Putem pomenisau putemsă mai facem
măcar rugăciuni pentru o femeie care a
murit din cauza unui avort?
Da, sigur, cum am spus mai înainte. Mai mult.
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9. Háblenos sobre el sufrimiento.
Si les miro atentamente y si se miran unos a otros, no
hace falta hablarles del sufrimiento. O salgan a la calle…
Por lo menos en los últimos tiempos, cualquier gesto que
el hombre hace es un gesto de sufrimiento y de desesperación. Incluso los gestos irreflexivos y que nos molestan esconden el sufrimiento. ¡El pecado es también un
sufrimiento! El pecado es sufrimiento tanto para el alma,
como para el cuerpo. ¡Han visto lo del paralítico de Cafarnaúm! ¿Qué decirles sobre el sufrimiento? ¿Que es una
bendición? Sí, es una bendición, porque nos acerca a Dios,
porque nos hace entenderlo también al que está a nuestro lado. ¿Qué decirles sobre el sufrimiento? ¿No nos lo
ha mostrado Cristo a través del sacrificio en la cruz? Solo
que nuestro sufrimiento es relativo, demasiado lo ponemos de manifiesto, demasiado lo mostramos a la gente,
demasiado nos quejamos de él. Si nos comparamos al
Sin pecado, Que Se ha crucificado, entonces ¿qué valor
tiene nuestro sufrimiento? Si nosotros no fuéramos causantes de nuestros sufrimientos por nuestros pecados,
por las malas obras, entonces la semejanza con Jesucristo
en el sufrimiento nos santificaría y nos haría felices.

10. ¿Podemos conmemorar o podemos por
lo menos seguir orando por una mujer
que se ha muerto a causa de un aborto?
Sí, claro, como ya he dicho anteriormente. Más aún.
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11. Copiii blestemaţi sau drăcuiţi de părinţi
cum pot scăpa de acestea?
Molitfelnicul este o carte foarte voluminoasă, în care
sunt o mulțime de rugăciuni şi dezlegări de blestem, de
jurământ, de tot felul de păcate pe care le săvârşeşte omul
sau de tot felul de binecuvântări pe care omul trebuie să
le ceară şi să le primească de la Dumnezeu, în diferite
împrejurări. Cereţi preotului să vă citească din Molitfelnic! Ca să răspund la întrebare, copiii blestemaţi sau drăcuiţi pot scăpa de blestem şi de drăcuială prin dezlegare,
prin exorcisme, deci prin dezlegările pe care le face preotul. De-asemenea, prin spovedanie, prin rugăciunea
lor particulară şi prin pomenirea în rugăciuni a celor care
i-au drăcuit şi i-au blestemat; să se roage pentru ei, să-i
pomenească la sfintele slujbe, să facă fapte bune pentru
ei ca Dumnezeu să le ierte păcatele.

12. Părinte, ne puteţi da câteva exemple de
minuni săvârșite la Mânăstirea
Nicula?
Da! Un exemplu mai recent: acum doi ani, la Mânăstirea
Nicula, în Postul Sfintei Mării, am avut un îndrăcit de la Târgu
Mureş, care a stat două săptămâni în mânăstire şi pe care
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11. Los niños maldecidos o mandados al diablo por los padres ¿cómo pueden librarse
de esto?
El Breviario es un libro muy voluminoso, en el que hay
una multitud de oraciones y absoluciones de maldición,
de juramento, de todo tipo de pecados que comete el hombre o de todo tipo de bendiciones que el hombre ha de
pedir y recibir de Dios, en diferentes circunstancias. ¡Pidan
al sacerdote que les lea del Breviario! Para responder a la
pregunta, los niños maldecidos o mandados al diablo
pueden librarse de la maldición y de haber sido mandados al diablo por absolución, por exorcismos, pues por
las absoluciones que hace el sacerdote. Asimismo, por
confesión, por su oración particular y acordándose en la
oración de los que los han mandado al diablo y los han
maldecido; rezar por ellos, encomendarlos para que sean
conmemorados en los oficios religiosos, hacer buenas
obras por ellos para que Dios les perdone los pecados.

12. Padre, ¿nos puede poner unos cuantos
ejemplos de milagros hechos en el
Monasterio de Nicula?
¡Sí! Un ejemplo más reciente: hace dos años, en el Monasterio de Nicula, en el período de ayuno de la Dormición de
la Madre de Dios, tuvimos a un endemoniado de Târgu
Mureş, que se quedó dos semanas en el monasterio y que
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câţiva bărbaţi de-abia îl ţineau la rugăciune şi nu putea
ajunge la icoana Maicii Domnului decât forţat efectiv,
singur nu putea ajunge. Când vedea un preot sau auzea
un preot rugându-se, se manifesta foarte urât. După
aproape două săptămâni de rugăciuni în mânăstire, în
noaptea de Sfântă Mărie, după ce a fost purtată icoana
în procesiune în jurul bisericii, a fost adus în mijlocul
mulţimii și s-au rostit Molitfele Sfântului Vasile cel Mare.
A fost de groază! Dar, a doua zi, s-a „trezit” sănătos, s-a
dus singur în biserică, singur la icoană. A revenit şi după
un an de zile la mânăstire, de Sfântă Mărie, şi era întreg
la minte și la trup. Pot să mărturisească şi ceilalţi, care
erau de faţă de la Mânăstirea Nicula și care au văzut cu
ochii lor. Eu m-am ocupat de istoria mânăstirii şi cunosc
multe mărturii, datând încă din 1699 şi până azi.

13. Părinte, împărăţia lui Dumnezeu, după
Parusie, este o stare sufletească împreunată cu una fizică sau se află în sufletul
omului, după cum spunea Sfântul
Evanghelist Luca (Lc 17, 21)?
Împărăţia lui Dumnezeu se află în sufletul
omului, spune clar Sfânta Scriptură, dar omul este
și trup, ceea ce înseamnă că este prezentă şi
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unos hombres a duras penas lo sostenían en la oración y
no podía llegar hasta el icono de la Madre de Dios sino
por la fuerza, efectivamente, solo no podía llegar. Cuando
veía a un sacerdote u oía a un sacerdote orar, se manifestaba de una manera horrorosa. Después de casi dos semanas de oraciones en el monasterio, en la noche de la Dormición de la Madre de Dios, después de llevarse el icono
en procesión alrededor de la iglesia, fue traído en medio
de la multitud y se pronunciaron las Oraciones de absolución de San Basilio Magno. ¡Fue un horror! Pero, al día
siguiente, se “despertó” sano, se fue solo a la iglesia, solo
al icono. Volvió después de un año al monasterio, para la
Dormición de la Madre de Dios, y estaba sano de cuerpo
y mente. Pueden testimoniar también los demás del
Monasterio de Nicula, que estaban presentes y que lo vieron con sus propios ojos. Yo me he ocupado de la historia del monasterio y conozco muchos testimonios, que
datan ya desde el año 1699 hasta hoy en día.

13. Padre, ¿el reino de Dios, después de la
Parusía, es un estado espiritual unido
a uno físico o se halla en el alma del
hombre, según decía San Lucas el Evangelista (Lc 17,21)?
El Reino de Dios se halla en el alma del hombre, dice
claramente la Sagrada Escritura, pero el hombre es también cuerpo, lo que significa que está presente también
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lumea fizică. Așadar, atâta timp cât suntem trup şi suflet,
nu putem face distincţie!

14. Ce poziţie are Biserica vizavi de medicină, în ceea ce privește transferul de
organe, respectiv clonarea omului?
Clonarea omului nu este transfer de organe! Biserica
este de acord cu medicina, chiar avem preoţi în spitale.
Dacă n-ar fi Biserica de acord cu medicina, ce-ar căuta
preoţii în spitale? Transferul de organe este acceptat de
Biserică şi se face cu binecuvântarea ei. Cel puţin la noi,
la Cluj, nici un transplant de rinichi nu se face fără binecuvântarea episcopului sau a preotului, dar asta pentru
că medicii țin cont. Cu clonarea nu suntem de acord, şi,
în ceea ce mă priveşte, personal nu cred în ea. Este o
monstruozitate. Clonarea nu va crea oameni, ci monștri!
Nu se poate face o replică a unui om, este imposibil. Fiecare ființă omenească este unică și irepetabilă, cu toate
particularitățile de la zămislire şi până la moarte. Adaug
și vă spun că Dumnezeu va găsi o soluţie și pentru această
îndrăzneală, să nu vă temeţi!

15. Cum putem să avem mereu inima lipită
de Maica Domnului?
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el mundo físico. Por lo tanto, mientras somos cuerpo y
alma, ¡no podemos hacer distinción!

14. ¿Cuál es la posición de la Iglesia en relación a la medicina, al trasplante de órganos, respectivamente la clonación del
hombre?
¡La clonación del hombre no es trasplante de órganos!
La Iglesia está de acuerdo con la medicina, incluso tenemos sacerdotes en los hospitales. Si no estuviera la Iglesia de acuerdo con la medicina, ¿qué harían los sacerdotes en los hospitales? El trasplante de órganos es aceptado
por la Iglesia y se hace con su bendición. Por lo menos,
en Cluj, ningún trasplante de riñón se hace sin la bendición del obispo o del sacerdote, pero esto es así porque los médicos lo tienen en cuenta. Con la clonación no
estamos de acuerdo, y, en lo que me concierne, personalmente no creo en ella. Es una monstruosidad. La clonación no creará hombres, ¡sino monstruos! No se puede
hacer una réplica de un hombre, es imposible. Cada ser
humano es único e irrepetible, con todas las particularidades desde la concepción hasta la muerte. Añado y les
digo que Dios encontrará una solución también para esta
osadía, ¡no teman!

15. ¿Cómo podemos tener siempre el corazón
apegado a la Madre de Dios?
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În primul rând, prin rugăciune. În al doilea rând, prin
meditarea la viaţa ei, la faptele ei. Dacă veți citi din Sfântul Cuvios Siluan Athonitul, veți avea mare câştig. El se
gândeşte şi meditează de multe ori cum Maica Domnului L-a îngrijit pe Fiul ei, fiindcă există o intimitate extraordinară care s-a creat între mamă şi Fiu, între Maica
Domnului şi persoana lui Iisus Hristos. Gândiţi-vă făcând
comparaţie cu mama sau cu cel drag dumneavoastră, pe
care îl iubiţi! Vedeţi că, în dragoste, de multe ori, nu mai
este nevoie nici de cuvânt, este suficientă o privire, o
strângere de mână sau simpla prezenţă a celui drag. Dacă
reuşeşti să simţi aşa ceva pentru Maica Domnului…

16. O mică intervenţie… Referitor la SIDA,
dar copiii care sunt infectaţi accidental ?
Pentru că am întâlnit un caz, chiar mai
multe. Ispășesc ei oare păcatele? Este o
dramă, să știţi.
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En primer lugar, por la oración. En segundo lugar, por
la meditación a su vida, a sus obras. Si leen los escritos
del Santo Monje Silouan el Athonita*, tendrán mucho
provecho. Él piensa y medita muchas veces cómo la
Madre de Dios ha cuidado a su Hijo, porque existe una
intimidad extraordinaria que se ha creado entre la madre
y el Hijo, entre la Madre de Dios y la persona de Jesucristo. ¡Piensen comparando con su madre o con su persona querida, amada! Vean que, en el amor, muchas
veces, ya no se necesita ni siquiera la palabra, es suficiente una mirada, un apretón de manos y la simple presencia del amado. Si logras sentir algo así por la Madre
de Dios…

16. Una pequeña intervención… Con respecto
al SIDA, ¿y los niños que se han infectado accidentalmente? Porque he encontrado un caso, incluso varios. ¿Expían
ellos acaso los pecados? Es un drama, que
lo sepa.
*

San Silouan (1866-1938), monje del Monte Athos, de origen ruso,
canonizado por la Iglesia Ortodoxa en 1987. En español se encuentra
también la grafía Silvano o Siluán de su nombre. Hemos optado por la
grafía unificada para todas las lenguas propuesta por la asociación
internacional que difunde la espiritualidad de este santo ortodoxo
contemporáneo que ha llegado a ser universal. Se encuentran varias
traducciones de sus escritos en español, como se verá más adelante (N.
de la T.).
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Dacă Dumnezeu a îngăduit, există o legătură undeva.
Da, este o dramă. Dar, dacă Dumnezeu a îngăduit să se
întâmple acel accident, acel accident intră în planul lui
Dumnezeu, înţelegeţi? Nu se întâmplă nimic fără ştirea
lui Dumnezeu. Şi, dacă Dumnezeu a îngăduit acel accident, înseamnă că el are o motivaţie.

17. Aţi spus că păcatele strămoșilor se răsfrâng asupra urmașilor.
Da, dar nu eu o spun, Scriptura o spune.

18. Dar dacă strămoșii s-au spovedit și au
primit iertarea, atunci păcatele lor mai
au urmări negative în destinele urmașilor?
Scriptura spune clar: „Oricâte veţi lega..., vor fi legate,
oricâte veţi dezlega..., vor fi dezlegate...” (Mt 18, 18). Câte
veţi ierta, vor fi iertate (In 20, 23). Însă consecințele…

19. Cum putem ajuta o persoană care a păcătuit, s-a spovedit, dar acum continuă acest
păcat?
Să vă rugaţi. Şi prin sfat, dar mai puţin. Să ştiţi că
cu sfatul merge foarte greu, deşi ar trebui ca dialogul să rezolve foarte multe probleme. Dacă persoana
respectivă îţi cere părerea, acceptă dialogul în
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Si Dios lo ha permitido, hay una relación en alguna
parte. Sí, es un drama. Pero, si Dios ha permitido que
pase aquel accidente, aquel accidente entra en el plan de
Dios, ¿entiende? No pasa nada sin el conocimiento de
Dios. Y, si Dios ha permitido aquel accidente, quiere decir
que este tiene una motivación.

17. Ha dicho que los pecados de los antepasados se reflejan en los descendientes.
Sí, pero no lo digo yo, lo dice la Escritura.

18. Pero si los antepasados se confesaron y
recibieron el perdón, entonces ¿sus pecados siguen teniendo consecuencias negativas en los destinos de los descendientes?
La Escritura lo dice claramente: “Todo lo que atéis,
quedará atado, todo lo que desatéis, quedará desatado”
(Mt 18,18). Todo lo que perdonaréis, será perdonado (Jn
20,23).Pero, las consecuencias…

19. ¿Cómo podemos ayudar a una persona
que ha cometido un pecado, se ha confesado, pero ahora sigue con este pecado?
Recen. Y a través del consejo, pero menos. Que sepan
que con el consejo las cosas funcionan difícilmente, aunque el diálogo podría resolver muchísimos problemas.
Si dicha persona te pide la opinión, acepta el diálogo en
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această privinţă, atunci poţi să o sfătuieşti şi poţi să-i
spui cele cuvenite. Cu de la tine putere, este mai greu,
trebuie să intervii atunci când foloseşti, nu oricând, pentru că te poţi alege cu o reacţie adversă. Tinerii, de obicei, fac chiar împotrivă. De ce să fac cum zice nu ştiu cine?
Dar mai mult rezolvă rugăciunea! Cu sfatul nu ştiu cât
reuşiţi, încercaţi să-i trimiteţi la duhovnici şi la duhovnici buni!

20. De ce Taina Sfântului Botez diferă la
băieţi și la fete? De ce băieţii sunt trecuţi
prin Sfântul Altar? De ce fetele și femeile intră în Sfântul Altar numai la sfinţirea sau resfinţirea unei biserici?
Băieţii sunt trecuţi prin Sfântul Altar, pentru faptul
că ei au posibilitatea să devină preoți. Fetele şi femeile
intră în Sfântul Altar numai la sfinţirea sau resfinţirea
bisericilor, pentru că doar atunci îngăduie episcopul, care
are puterea deplină în Biserică, are plinătatea harului şi
poate să dea această binecuvântare.

21. Un naș bun este, totuși, greu de găsit.
Cum trebuie procedat pentru a ajunge la
un bun naș?
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este sentido, entonces puedes aconsejarla y puedes decirle
lo debido. Por ti mismo, es más difícil, tienes que intervenir cuando eres útil, no en cualquier momento, porque
puedes encontrarte con una reacción adversa. Los jóvenes, normalmente, actúan en contra. ¿Por qué hacer como
dice no sé quién? ¡Pero mucho más resuelve la oración!
Con el consejo no sé cuánto lograrán, ¡intenten enviarlos a padres espirituales y a buenos padres espirituales!

20.¿Por qué el Sacramento del Santo
Bautismo difiere en los niños y las niñas?
¿Por qué los niños son pasados por el
Santo Altar? ¿Por qué las niñas y las
mujeres solo entran en el Santo Altar
en la consagración o la reconsagración
de una iglesia?
Los niños son pasados por el Santo Altar, por el hecho
de que ellos tienen la posibilidad de llegar a ser sacerdotes. Las niñas y las mujeres entran en el Santo Altar solo
en la consagración o la reconsagración de las iglesias,
porque solo entonces lo permite el obispo, que tiene poder
pleno en la Iglesia, tiene la plenitud de la gracia y puede
dar esta bendición.

21. Un padrino bueno es, sin embargo, difícil de encontrar. ¿Cómo hay que proceder
para llegar a un buen padrino?
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Căutaţi şi să vă rugaţi! Îl rugaţi pe Dumnezeu să vă dea
un naş bun! Încercaţi printre cei credincioşi, din biserică, imposibil să nu cunoaşteţi şi oameni de treabă!?

22. Cum să-ţi păstrezi liniștea în această
lume din ce în ce mai agitată?
Şi, dacă nu ţi-o păstrezi, ce rezolvi? Agiţi și te agiți mai
tare! Lucrurile care stau în puterea noastră, pentru care
merită şi trebuie să ne agităm, să le rezolvăm, că ne-a
dat Dumnezeu puterea să le rezolvăm! Cele peste puterile noastre de rezolvare, le rezolvă Dumnezeu! Îl rugăm
şi încercăm să-L determinăm pe Dumnezeu să ne rezolve
problema. Ne „agităm să tulburăm cerul”, pentru ca să
intervină Dumnezeu! Așa cum au tulburat aceia casa din
Capernaum, au desfăcut acoperişul şi l-au lăsat acolo pe
slăbănog: au atras atenţia, L-au „obligat” pe Hristos să-l
facă bine. Dacă ar şti omul să-L „oblige” pe Dumnezeu
în aşa fel încât să intervină… Avem această posibilitate!

23. Pentru mântuirea mea, cât depinde de
voinţa mea și cât de harul lui Dumnezeu?
Fără voinţa ta, harul lui Dumnezeu nu lucrează. Harul
lui Dumnezeu face totul, dar fără tine nu poate să facă
nimic, deci trebuie să accepţi şi trebuie să conlucrezi cu
harul, prin tot ceea ce ești dator să faci bun și frumos.
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¡Busquen y oren! ¡Oren a Dios que les dé un buen
padrino! Intenten entre los creyentes, en la iglesia, ¿¡es
imposible que no conozcan también buena gente!?

22.¿Cómo guardar su quietud en este mundo
cada vez más agitado?
Y, si no la guardas, ¿qué es lo que resuelves? ¡Agitas y
te agitas aún más! Las cosas que están en nuestro poder,
para las que vale la pena y hay que agitarnos, tenemos
que resolverlas, ¡ya que Dios nos ha dado el poder de
resolverlas! Las que están más allá de nuestras fuerzas
de resolución, ¡las resuelve Dios! Le pedimos y tratamos
de determinar a Dios que resuelva el problema. Nos “agitamos para turbar el cielo”, ¡para que intervenga Dios!
Así como turbaron aquellos la casa de Cafarnaúm, levantaron el techo y descolgaron por allí al paralítico: llamaron la atención, “obligaron” a Cristo a curarlo. Si supiera
el hombre “obligar” a Dios de tal forma que interviniera…
¡Tenemos esta posibilidad!

23. Para mi salvación, ¿cuánto depende de
mi voluntad y cuánto de la gracia de
Dios?
Sin tu voluntad, la gracia de Dios no obra. La gracia de
Dios lo hace todo, pero sin ti no puede hacer nada, pues tienes que aceptar y tienes que colaborar con la gracia, a través de todo lo que tienes el deber de hacer bueno y hermoso.
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24. Părinte, dacă nu suferim în lume, nu
ne vom bucura în rai? Sau dacă suferim în lume înseamnă că ne vom mântui?
Nu e general. Şi dacă nu suferim în lume, putem să
mergem în rai! Dar nu ştiu… n-am găsit pe nimeni, în
zece ani de zile şi mai ales la Mânăstirea Nicula, unde vin
sute de mii de oameni, și i-am ascultat pe mulți, să spună
că e totul bine. Apoi, v-am spus că şi păcatul este o suferinţă şi n-ai cum să ajungi pentru el în rai. Așadar, dacă
suferim în lume, nu e neapărat necesar că ne vom mântui!

25. Părinte, cum vă explicaţi cuvintele de
pe cruce ale Mântuitorului nostru Iisus
Hristos: „Eli, Eli, lama sabahtani?” (Mt
27, 46)
Hristos, prin aceste cuvinte, Şi-a arătat omenitatea,
adică faptul că a suferit atât de mult în trup, înţelegeţi?
Peste puterile unui om…! Şi de-aceea a strigat: „Eli, Eli,
lama sabahtani?” „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai părăsit?” (Mt 27, 46). Dar Dumnezeu era
acolo, era cu El şi s-a şi văzut lucrul acesta, nu? Pământul s-a cutremurat, s-a întunecat cerul, catapeteasma
templului s-a rupt în două, deci Dumnezeu-Tatăl a participat la suferinţa lui Iisus Hristos.
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24. Padre, si no sufrimos en el mundo, ¿es
que no vamos a gozar en el paraíso? O
si sufrimos en el mundo ¿significa que
nos salvaremos?
No es general. Aun si no sufrimos en el mundo, ¡podemos ir al paraíso! Pero no sé… no he encontrado a nadie,
durante diez años y sobre todo en el Monasterio de Nicula,
donde vienen cientos de miles de personas, y he escuchado a muchos, que diga que todo está bien. Luego, les
he dicho que también el pecado es un sufrimiento y no
puedes llegar por él al paraíso. Por lo tanto, si sufrimos
en el mundo, ¡no es necesariamente seguro que nos salvemos!

25. Padre, ¿cómo se explica las palabras en
la cruz de nuestro Salvador Jesucristo:
“Elí, Elí, lamá sabactani”? (Mt 27, 46)
Cristo, a través de estas palabras, ha mostrado Su
humanidad, es decir el hecho de que sufrió tanto en el
cuerpo, ¿entienden? ¡Más allá de las fuerzas de un hombre…! Y por eso clamó: “Elí, Elí, ¿lamá sabactani?” „Dios
Mío, Dios Mío, ¿por qué Me has abandonado?” (Mt 27,
46). Pero Dios estaba allí, estaba con Él y se ha visto esto,
¿verdad? La tierra tembló, el cielo se oscureció, el velo
del templo se rasgó en dos, por tanto Dios-Padre participó en el sufrimiento de Jesucristo.
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26. Explicaţi-ne dacă nu cumva, deși era
Fiul lui Dumnezeu și avea cunoștinţă
despre tot ce avea să se întâmple, despre
patimi, despre răstignire, nu a avut
cumva un moment de slăbiciune, de deznădejde, în momentul de dinainte de a-Și
da sufletul ? Cum credeţi că a pătimit
Hristos pe cruce pentru păcatele lumii,
prin firea sa dumnezeiască sau prin cea
omenească?
Mă puneți la încercare!? Ştiţi care este singura slăbiciune a lui Dumnezeu? Vă spune Paul Evdokimov: că ne
iubeşte pe noi, ticăloşii!

27. Dacă s-au despărţit de ortodoxie, catolicii mai au aceeași valabilitate a tainelor?
Consideraţi posibilă o împăcare între cele
două Biserici, cum s-ar putea realiza?
S-a ajuns să ne recunoaştem tainele reciproc, problema a rămas doar în privinţa împărtăşaniei, a comuniunii, încă nu avem comuniune euharistică. Nu ne
împărtăşim nici noi la ei, nu se împărtășesc nici ei la
noi. Cum consider posibilă o împăcare între cele două
Biserici? Eu zic că Bisericile sunt unite la nivelul
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26. Explíquenos si acaso, aunque era el Hijo
de Dios y tenía conocimiento de todo lo
que iba a pasar, de la pasión, de la crucifixión, ¿si no habrá tenido acaso un
momento de debilidad, de desesperación,
en el momento antes de entregar Su
alma? ¿Cómo cree que padeció Cristo en
la cruz por los pecados del mundo, a través de su naturaleza divina o de la
humana?
¿¡Me pone a prueba!? ¿Saben cuál es la única debilidad de Dios? Se lo dice Paul Evdokimov: que nos quiere
a nosotros, ¡los ruines!

27. ¿Si se separaron de la ortodoxia, los católicos siguen teniendo la misma validez
de los sacramentos? ¿Considera posible
una reconciliación entre las dos Iglesias?
¿Cómo podría realizarse?
Hemos llegado a reconocernos mutuamente los sacramentos, el problema queda solo con respecto a la comunión, todavía no tenemos comunión eucarística. No
comulgamos ni nosotros con ellos en sus misas, ni ellos
comulgan con nosotros en nuestras liturgias. ¿Cómo
considero posible una reconciliación entre las dos Iglesias? Yo digo que las Iglesias están unidas a nivel
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factorului uman, nu sunt unite la nivel teologic. Teologii știu multe și sunt încăpăţânaţi… Dar oamenii de rând…
Nu ştiu ce părere aveţi despre vizita Papei în România,
fiecare o are pe-a lui personală; şi eu o am, bineînţeles,
dar oamenii au fost cuminţi şi au apreciat pozitiv îmbrăţişarea unui patriarh ortodox cu un patriarh catolic!

28. Maica Domnului a fost ispitită de diavol?
Cu siguranţă că a fost, imposibil să nu fi fost. Numai
că despre Maica Domnului avem foarte puţine mărturii
în ceea ce priveşte viaţa ei personală. Scriptura nu prea
vorbeşte despre viaţa ei, şi cine a scris Scriptura știe de
ce n-a scris!? Dreptul Simeon i-a spus: „Prin însuşi sufletul tău va trece sabie” (Lc 2, 35) şi a trecut, când era la
poalele sfintei cruci, lângă Fiul ei şi Dumnezeul nostru
Cel răstignit. Este ispită de la diavol? Proorocia, cu care
am început cuvântul meu, spune: „Aceasta îţi va zdrobi
capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul” (Fc 3, 15). Înseamnă
că diavolul i-a înţepat călcâiul. Iată că se răspunde şi la
întrebare prin protoevanghelie!

29. Dacă un strămoș al nostru a cumpărat,
cândva, un lucru de la cineva care-l câștigase printr-o nelegiuire, noi,
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de factor humano, pero no están unidas a nivel teológico. Los teólogos saben muchas cosas y son obstinados…
Pero la gente corriente… No sé qué opinión tienen sobre
la visita del Papa a Rumania, cada uno tiene la suya personal; yo también tengo la mía, por supuesto, pero la
gente ha sido sensata y ¡ha apreciado positivamente el
abrazo de un patriarca ortodoxo y un patriarca católico!

28. ¿La Madre de Dios ha sido tentada por
el diablo?
Seguramente que lo ha sido, es imposible que no lo haya
sido. Solo que sobre la Madre de Dios tenemos muy pocos
testimonios en lo que concierne a su vida personal. La Escritura no habla demasiado de su vida, y quien escribió la
Escritura ¿¡sabe porque no lo hizo!? El justo Simeón le dijo:
“A tu misma alma la traspasará una espada” (Lc 2, 35) y le
traspasó, cuando estaba al pie de la santa cruz, al lado de
su Hijo y Dios nuestro crucificado. ¿Es tentación del diablo? La profecía, con la que he empezado mi sermón, dice:
“Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón*” (Gn
3,15).. Significa que el diablo le hirió el talón. ¡He aquí que
se responde a la pregunta a través del protoevangelio!

29. Si un antepasado nuestro compró, antaño,
un bien de alguien que lo había ganado a
través de un desafuero, nosotros,
*

Según la Biblia de Jerusalén (N. de la T.).
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urmașii cumpărătorului, suntem vinovaţi de acea nelegiuire? Și dacă da, atunci
ce trebuie să facem?
Da, pentru faptul că știți de nelegiuire, sunteţi vinovaţi sau părtași şi trebuie să rezolvaţi problema. Dacă
puteţi să faceţi ce-a făcut Zaheu, cel mai bine, şi atunci
Dumnezeu va zice: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia” (Lc 19, 9). Dar sunt şi alte soluţii şi le puteţi discuta
cu preoţii dumneavoastră duhovnici.

30. Câteodată, când ne rugăm, nu-L simţim pe Dumnezeu în inima noastră.
Facem o rugăciune către Cineva pe careL simţim foarte departe de noi. Cum
putem să scăpăm de această stare de pustiu și de goliciune sufletească?
Vă răspund printr-o mică istorioară. Se zice că un călugăr s-a dus în vizită la un altul, l-a găsit plângând şi l-a
întrebat: „Părinte, dar de ce plângi?” „Plâng pentru că
nu pot să plâng!” Rugaţi-vă lui Dumnezeu şi spuneţi-I
că nu vă puteţi ruga. Simplul fapt că-I spuneţi lui Dumnezeu, în faţa icoanei, „Doamne, nu mă pot ruga!”, este
o rugăciune. Ce este rugăciunea? Un dialog între tine şi
Dumnezeu. Ei, şi, în momentul în care I-ai spus că nu te
poţi ruga, deja ai intrat în dialog cu Dumnezeu, deja te-ai
rugat. „De ce plângi? Plâng pentru că nu pot să plâng!”
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los descendientes del comprador, ¿somos
culpables de aquel desafuero? Y si es que
sí, entonces ¿qué deberíamos hacer?
Sí, por el hecho de que conocen el desafuero, son culpables o cómplices y tienen que resolver el problema. Si
pueden hacer lo que hizo Zaqueo, es lo mejor, y entonces Dios dirá: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa”
(Lc 19, 9). Pero hay también otras soluciones y pueden
discutirlas con sus padres espirituales.

30. A veces, cuando oramos, no sentimos a
Dios en nuestro corazón. Hacemos una
oración ante Alguien que sentimos muy
lejos de nosotros. ¿Cómo podemos librarnos de este estado de desierto y de vacío
espiritual ?
Les respondo por una pequeña historia. Se dice que
un monje se fue a visitar a otro, lo encontró llorando y le
preguntó: “Padre, pero ¿por qué lloras?” “¡Lloro porque
no puedo llorar!” Oren a Dios y díganle que no pueden
orar. El simple hecho de que Le dicen a Dios, delante del
icono, “Señor, ¡no puedo orar!”, es una oración. ¿Qué es
la oración? Un diálogo entre ti y Dios. Y, en el momento
en que Le has dicho que no puedes orar, ya has entrado
en diálogo con Dios, ya has orado. “¿Por qué lloras? ¡Lloro
porque no puedo llorar!”
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31. Ce părere aveţi despre extratereștri? Cine
sunt ei? Există cu adevărat?
N-am părere, nu mă interesează şi nu ştiu ce să vă zic.
Pe mine Scriptura mă mulţumeşte cu informaţiile pe care
ni le dă. Sunt care fac speculaţii şi pe marginea Scripturii, în privinţa extratereştrilor şi a navelor spaţiale, dar
eu mă feresc să fac asemenea speculaţii şi nu cred în ele.
Ştiţi cine vă poate da un răspuns foarte bun despre extratereştri? Serafim Rose, în Ortodoxia şi religia viitorului.
Căutaţi cartea, citiţi-o şi veţi vedea!

32. Dumnezeu a prevăzut căderea omului
sau a fost un accident de creaţie?
A prevăzut-o, dar nu a predestinat-o!

33. Cum să-L naștem în sufletul aproapelui pe Dumnezeu, dacă noi ne rugăm,
iar aproapele trăiește în nepăsare? Au
putere rugăciunile noastre?
Da! Astăzi puțin, mâine mai mult.

34. Părintele Cleopa spunea despre copiii
avortaţi să nu le dăm nume și să nu-i
trecem în pomelnic.
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31. ¿Qué opinión tiene sobre los extraterrestres?
¿Quiénes son ellos? ¿Existen de verdad?
No tengo una opinión, no me interesa y no sé qué
decirles. A mí la Escritura me contenta con la información que nos da. Hay quienes hacen especulaciones incluso
al margen de la Escritura, acerca de los extraterrestres y
las naves espaciales, pero yo me guardo hacer semejantes especulaciones y no creo en ellas. ¿Saben quién les
puede dar una respuesta muy buena sobre los extraterrestres? Serafín Rose, en La ortodoxia y la religión del
futuro. ¡Busquen el libro, léanlo y verán!

32. ¿Dios ha previsto la caída del hombre
o ha sido un accidente de creación?
La ha previsto, ¡pero no la ha predestinado!

33. ¿Cómo dar a luz a Dios en el alma del
prójimo, si nosotros oramos, y el prójimo
vive en la indiferencia? ¿Tienen poder
nuestras oraciones?
¡Sí! Hoy menos, mañana más.

34. El padre Cleopa decía sobre los niños abortados que no les pongamos nombre y que
no los pongamos en la lista de nombres
para la oración.
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Aşa spunea părintele Cleopa.
Dragii mei, mai ales cei care aţi urmat Teologia trebuie să ştiţi că sunt dogme, sunt teologumene și sunt
păreri teologice. Părintele Cleopa are o părere teologică;
şi părintele Dumitru şi părintele Serafim, mitropolitul
Germaniei, au o părere teologică în privinţa rugăciunilor pentru copiii avortaţi. Dacă dumneavoastră consideraţi că părintele Cleopa are dreptate, aşa să faceţi. Şi are
dreptate. Ştiţi de ce a spus acest lucru? Ca să nu favorizeze fenomenul, înţelegeţi? După rânduiala Bisericii îi
pomenim, și fără nume…

35. Dacă sunt pomeniţi la Sfânta Liturghie, atunci…
V-am spus ce zice Biserica, v-am spus ce zice un părinte,
ce zice un altul, ce cred eu, dar asta nu înseamnă că ei
sunt în contradicţie cu Biserica, nu, ci fiecare merge pe
anumite principii, fiecare vrea să rezolve problema din
mai multe puncte de vedere, înţelegeţi?

36. Și ce facem noi?
Nu sunt împotriva părerii părintelui Cleopa, înţelegeţi?
Sunt de acord cu ea, în privinţa nefavorizării fenomenului,
atât! Îmi cer iertare! Așa cum am spus de la început, nu sunt
un mare teolog şi nici unul în devenire. Am încercat să fiu un
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Así es como decía el padre Cleopa.
Queridos míos, sobre todo los que han hecho Teología deben saber que hay dogmas, hay teologumenas y hay
opiniones teológicas. El padre Cleopa tiene una opinión
teológica; y el padre Dumitru y el padre Serafim, el metropolita de Alemania, tienen una opinión teológica con respecto a las oraciones para los niños abortados. Si ustedes consideran que el padre Cleopa tiene razón, háganlo
así. Y tiene razón. ¿Saben porque ha dicho esto? Para no
favorecer el fenómeno, ¿entienden? Según las reglas de
la Iglesia los conmemoramos, también sin nombre…

35. Si son conmemorados en la Divina
Liturgia, entonces…
Les he dicho lo que afirma la Iglesia, les he dicho lo
que afirma un padre, lo que afirma otro, lo que creo yo,
pero esto no significa que ellos están en contradicción
con la Iglesia, no, sino que cada uno va según ciertos
principios, cada uno quiere resolver el problema desde
varios puntos de vista, ¿entienden?

36. ¿Y nosotros qué hacemos?
No estoy en contra de la opinión del padre Cleopa,
¿entienden? Estoy de acuerdo con ella, con respecto a no
favorecer el fenómeno, ¡solamente! ¡Pido perdón! Tal
como he dicho desde el principio, no soy un gran teó-
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practician, iar ceea ce v-am spus, mai ales în privinţa
copiilor avortaţi şi a sinucigaşilor, v-am spus din experienţă personală şi v-am dat chiar exemple pe care le-am
trăit şi am văzut rezultate. Am citit cărţile respective, am
încercat toate cărările care duceau în direcţia rezolvării
problemelor celor în nevoi; când am găsit o rezolvare
teoretică, am pus-o în practică și am văzut rezultatul şi
acum vi l-am spus dumneavoastră. Cu siguranţă că părintele Cleopa, prin atitudinea lui, a stopat cât a putut fenomenul, pentru că a încercat să-i facă pe oameni să creadă
că e sfârşitul lumii dacă fac păcatul acesta. Aşa sunt oamenii! Dacă le spui cu vorbă bună, nu te înţeleg, dar, dacă
le spui că-i arde focul iadului, poate că te cred. Vedeţi?
Am să mai adaug un cuvânt. Dumneavoastră sunteţi
foarte multe femei, aici, în sală, mame sau mame în devenire. Știți că o naștere regenerează organismul întreg al
unei femei! V-aţi pus vreodată întrebarea de ce femeile sunt
sensibile la două organe în privinţa cancerului? Da, aţi răspuns foarte corect! Este clar că boala e urmarea păcatului,
este clar că păcatul generează boala? Se zice clar: „plata
păcatului este moartea” (Rm 6, 23). Boala ce este? Este o
moarte lentă, pentru că orice boală, care nu este, nu poate
fi tratată şi nu-şi găseşte rezolvare, duce la moarte. Încercaţi – este rugămintea mea de suflet – dumneavoastră, ca
cei dragi şi mai ales copilaşii dumneavoastră să cunoască
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logo, tampoco uno en formación. He tratado de ser un
profesional, y lo que les he dicho, sobre todo con respecto a los niños abortados y a los suicidas, les he dicho
por la experiencia personal y les he puesto incluso ejemplos que he vivido y he visto resultados. He leídos estos
libros, he probado todos los caminos que llevaban en
dirección a la resolución de los problemas de los necesitados; cuando he encontrado una solución teórica, la
he puesto en obra y he visto el resultado y ahora se lo he
dicho a ustedes. Seguramente el padre Cleopa, por su
actitud, ha parado lo mucho que ha podido el fenómeno,
porque ha procurado hacer a la gente creer que es el fin
del mundo si cometen este pecado. ¡Así es la gente! Si le
dices por las buenas, no te entiende, pero, si le dices que
le arde el fuego del infierno, quizás te crea. ¿Lo ven?
Voy a añadir solo una cosa. Hay muchas mujeres, aquí,
en la sala, madres o futuras madres. ¡Saben que un parto
regenera el organismo entero de una mujer! ¿Se han hecho
alguna vez la pregunta de por qué las mujeres tienen sensibles dos órganos con respecto al cáncer? Sí, ¡han respondido muy correctamente! ¿Está claro que la enfermedad es la consecuencia del pecado, está claro que el pecado
genera la enfermedad? Se dice claramente: “el salario del
pecado es la muerte” (Rm 6, 23). ¿La enfermedad qué es?
Es una muerte lenta, porque cualquier enfermedad, que
no es, no puede ser tratada y no encuentra solución, lleva
a la muerte. Procuren ustedes –es mi petición del alma–
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câteva din aceste lucruri pe care vi le-am mărturisit, din
practică. Sunt şi vă vor fi de folos dumneavoastră, copiilor şi poate multor generaţii de după, pentru că, dacă
blestemul merge până la al şaptelea sau al nouălea neam,
şi binecuvântarea merge până acolo și mai mult!
Îmi cer iertare, poate nu am fost la înălţimea cerinţelor, mă bucur că v-am văzut în această seară și vă aşteptăm la Mânăstirea Nicula!

37. Părinte, vă mulţumim foarte mult și vă
mai așteptăm și cu altă ocazie la Craiova!

“HIJO, YO TE QUISE SER C A NDEL A A L A NOCHECER …”!

185

que sus queridos y sobre todo sus hijitos conozcan
algunas de estas cosas que les he confesado, de la práctica. Son y les serán muy útiles a ustedes, a sus hijos y
quizás a muchas generaciones que siguen, ya que, si la
maldición va hasta la séptima o novena generación, ¡la
bendición también va hasta allí y más lejos!
Pido perdón, quizás no haya sido a la altura de las exigencias, ¡me alegro de haberles visto esta noche y les
esperamos en el Monasterio de Nicula!

37. Padre, ¡le agradecemos muchísimo y le
esperamos que vuelva en otra ocasión a
Craiova!

m
SPOVEDANIA
ŞI VIAŢA DUHOVNICEASCĂ

m

m
LA CONFESIÓN
Y LA VIDA ESPIRITUAL

m

S-au* spus multe… E aşa înfricoşător să te uiţi în urmă,
pentru că toate pe care, succint, le-a enumerat părintele
consilier, în ce mă priveşte, s-au întâmplat cu voia lui
Dumnezeu, fără un plan stabilit dinainte. E adevărat că,
atunci când treci prin foarte multe etape ale vieţii care
îţi oferă posibilităţi pe măsură, şi experienţa se dobândeşte şi te transformă, practic îţi creează trăsături personale şi foarte adânci, care, până la urmă, transpar şi
se regăsesc în tot ceea ce faci, în tot ceea ce zici şi chiar
în fiii tăi duhovniceşti. Preasfinţitul Iustin Sigheteanul
al Maramureşului spune că fiii duhovniceşti sunt chipul şi asemănarea duhovnicului. Au aceleaşi trăsături
duhovniceşti, şi aceasta se observă foarte bine în mânăstiri, prin stareţul care călăuzeşte o obşte, iar în parohii,
prin parohul care reuşeşte să imprime un duh, o notă
personală, știut fiind faptul că mântuirea este şi subiectivă şi se realizează prin preotul duhovnicesc. Mai spunem că nu există mântuire fără Biserică, dar nici fără
duhovnic; punem în balanţă mântuirea şi în relaţia credinciosului cu duhovnicul, pentru că, în general, fără
îndrumător, se bâjbâie şi derapajele sunt mai mari şi ele
pot fi chiar fatale.

*

Cursuri duhovniceşti pentru preoţi organizate de Arhiepiscopia Vadului,
Feleacului şi Clujului, în data de 13 februarie 2013, la Sfânta Mânăstire
„Adormirea Maicii Domnului” Nicula.

Se han dicho* muchas cosas… Es tan espantoso mirar
atrás, porque todo lo que, brevemente, ha enumerado el
padre consejero, en lo que me concierne, ha ocurrido por
la voluntad de Dios, sin un plan establecido antes. Es verdad que, cuando atraviesas muchísimas etapas de la vida
que te ofrecen posibilidades a medida, y la experiencia
se va adquiriendo y te va transformando, prácticamente
te crea rasgos personales, muy profundos, que, al final,
trasparecen y se hallan en todo lo que haces, en todo lo
que dices e incluso en tus hijos espirituales. Su Excelencia el Obispo Iustin Sigheteanul de Maramureş dice que
los hijos espirituales son la imagen y la semejanza de su
padre espiritual. Tienen los mismos rasgos espirituales,
y esto se observa muy bien en los monasterios, a través
del abad que guía una comunidad, y en las parroquias,
a través del párroco que logra imprimir un espíritu, una
nota personal, ya que se sabe el hecho de que la salvación
es también subjetiva y se realiza a través del padre espiritual. Decimos también que no hay salvación fuera de la
Iglesia, pero tampoco sin el padre espiritual; ponemos en
una balanza la salvación también en la relación del fiel
con el padre espiritual, ya que, en general, sin guía, uno
anda a tientas y los patinazos son mayores y ellos pueden ser incluso fatales.
*

Cursos espirituales para los sacerdotes organizados por el Arzobispado
de Vad, Feleac y Cluj, el 13 de febrero de 2013, en el Santo Monasterio
“La Dormición de la Madre de Dios” de Nicula.
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Pot fi derapaje şi cu duhovnic şi pot fi chiar fatale, de
asemenea, dar atunci responsabilitatea cumva se împarte,
în măsura în care fiul duhovnicesc ascultă de părintele
duhovnicesc. Eu vă mulţumesc oricum, părinte consilier Cristian Baciu, pentru frumoasa recomandare!
Mi-am pregătit câteva idei legate de post, de spovedanie şi de împărtăşanie, pentru că ele, în general, sunt
în relaţie, se „pun la pachet”. Dar şi pentru că tema noastră principală este duhovnicia, atunci m-am gândit ca,
pe lângă spovedania în sine, să mă refer şi la post, şi la
împărtăşanie.
Aş dori ca, din start, să înţelegeţi şi să acceptaţi că
experienţa este mama sau rezultatul practicii. Practica
de zi cu zi pe care o are în vedere duhovnicul este cea
care îl desăvârşeşte şi pe el, dar şi cea care îi foloseşte şi
pe cei pe care îi duhovniceşte. De aceea, aş vrea să închegăm un dialog şi să lămurim anumite aspecte, care credem că sunt importante.
Aş începe cu postul. Înainte de spovedanie, în general, duhovnicii cer ca fiii duhovniceşti să ţină post. Sau
considerăm, aşa cum învață una dintre poruncile bisericeşti, că trebuie să ne spovedim şi să ne împărtăşim
doar în cele patru posturi de peste an, ceea ce este o eroare.
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Puede haber patinazos también teniendo padre espiritual y estos pueden ser fatales también, pero entonces
la responsabilidad de alguna manera se divide, en la
medida en que el hijo espiritual obedece al padre espiritual. ¡Yo le agradezco de todos modos, padre consejero
Cristian Baciu, por la hermosa recomendación!
Me he preparado unas cuantas ideas con respecto al
ayuno, a la confesión y a la comunión, ya que están, en
general, relacionados, “van en un paquete”. Pero también porque nuestro tema principal es la dirección espiritual, entonces he pensado, además de la confesión en
sí, referirme también al ayuno y a la comunión.
Desearía que, desde el principio, entendieran y aceptaran que la experiencia es la madre o el resultado de la
práctica. La práctica del día a día que tiene en cuenta el
padre espiritual es la que le perfecciona a él, pero también la que les es útil a los que dirige espiritualmente. Por
ello, querría que iniciáramos un diálogo y que aclaráramos ciertos aspectos, que consideramos importantes.
Comenzaría con el ayuno. Antes de la confesión, en
general, los padres confesores piden a sus hijos espirituales que guarden ayuno. O es que consideramos, tal
como enseña uno de los mandamientos eclesiales, que
hay que confesarnos y comulgar solo en los cuatro períodos de ayuno del año*, lo que es un error.
*

Los cuatro períodos de ayuno del año son: Gran Ayuno (Cuaresma), comienza
siete semanas antes del Domingo de la Pascua; Ayuno de los Apóstoles,
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Ştim prea bine că această poruncă bisericească nu este
de origine ortodoxă, în primul rând, şi că este folositoare
doar pentru că trebuie să existe şi legea care să ne pună
în oarecare rânduială, dar cred că este foarte puţin să te
spovedeşti şi să te împărtăşeşti în cele patru posturi de
peste an sau măcar o dată, în Postul Paştelui. Este obligatoriu să se postească cele patru posturi de peste an, este
obligatoriu să se ţină miercurea şi vinerea şi zilele rânduite de Biserică cu post, cum ar fi Ziua Crucii sau Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Acestea sunt condiţii pentru a duce o viaţă creştină autentică, normală şi
firească. Aceste rânduieli s-au pus de Biserică pentru o
viaţă creştină normală. Însă, ca postul să fie desăvârşit
şi împlinit pe măsură, este necesară Spovedania şi Împărtăşania. Dar Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie
nu sunt legate neapărat de postul imediat. Spun, şi aşa
am încercat cu fiii duhovniceşti: cei care postesc cele
patru posturi de peste an, miercurea şi vinerea şi zilele
special rânduite de Biserică nu este necesar să ţină cele
trei sau şapte zile – în funcție de duhovnic – înainte de
a se spovedi şi a se împărtăşi.
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Sabemos muy bien que este mandamiento eclesial no
tiene un origen ortodoxo, en primer lugar, y que es útil
solo porque tiene que existir también la ley que nos
ponga cierto orden en la vida, pero creo que es muy poco
confesarse y comulgar en los cuatro períodos de ayuno
del año o por lo menos una vez, en la Gran Cuaresma.
Es obligatorio ayunar durante los cuatro períodos de
ayuno del año, es obligatorio ayunar los miércoles y los
viernes y los días de ayuno establecidos por la Iglesia,
como sería el Día de la Cruz y la fiesta del Degüello de
San Juan Bautista. Esto es una condición para llevar una
vida cristiana auténtica, normal y natural. Estas reglas
se han establecido por la Iglesia para una vida cristiana
normal. Pero, para que el ayuno sea pleno y cumplido
a medida, son necesarias la Confesión y la Comunión.
Sin embargo, la Santa Confesión y la Santa Comunión
no están relacionadas necesariamente al ayuno inmediato. Digo, y así lo he intentado con mis hijos espirituales: los que ayunan durante los cuatro períodos de ayuno
del año, los miércoles y los viernes y los días especiales
establecidos por la Iglesia no es necesario que ayunen
tres o siete días –en función del padre espiritual– antes
de confesarse y comulgar.
comienza ocho días después de Pentecostés y acaba el 28 de junio, antes de
la Fiesta de San Pedro y San Pablo y es, por ende, de duración variable; Ayuno
de la Dormición, dura dos semanas, del 1 al 14 de agosto; Ayuno de la Navidad,
dura cuarenta días, del 15 de noviembre al 24 de diciembre (N. de la T.).
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Atunci, aşa cum noi, preoţii, practicăm – şi nu cred
că este o diferenţă prea mare între credincioşii pe care îi
păstorim şi noi, preoţii, duhovnicii –, și credincioşii se
pot împărtăşi duminical, la praznice şi în alte zile, fără
să ţină alt post decât posturile de peste an, postul de miercurea şi vinerea şi din zilele speciale. Dacă sunt, desigur,
cu interes mai mare pentru viaţa duhovnicească şi doresc
să ţină trei zile înainte de a se împărtăşi, se poate face și
acest lucru, dar cu binecuvântarea duhovnicului și având
în vedere un canon, care spune că sâmbăta şi duminica
nu se posteşte. Este foarte important să înţeleagă credincioşii că sâmbăta şi duminica nu se posteşte. Vedeți
că, în posturile mari, sâmbăta şi duminica este pogorământ şi trebuie adoptată altă atitudine în ceea ce priveşte
postul. Deci, este neapărat necesar să ne învăţăm credincioşii că trebuie să aibă rânduiala postului, a celor
patru posturi de peste an, a miercurii şi vinerii şi a zilelor speciale, că este îngăduinţă maximă pentru copii,
pentru femeile gravide, pentru bolnavi şi bătrâni. Să
zicem că este îngăduință de la caz la caz, în ceea ce priveşte bătrânii şi bolnavii, dar, în ceea ce-i priveşte pe
copii şi pe femeile însărcinate, cred că acolo poate fi lege:
să se ţină post, dar în măsura în care nu se afectează sub
nici o formă creşterea copilului şi nici evoluţia sarcinii.
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Entonces, tal como nosotros, los sacerdotes, practicamos –y no creo que haya una diferencia demasiado grande
entre los fieles que pastoreamos y nosotros, los sacerdotes, los padres espirituales–, también los fieles pueden
comulgar cada domingo, en las fiestas y otros días, sin
guardar otro ayuno sino los ayunos del año, el ayuno de
los miércoles y los viernes y de los días especiales. Si tienen, claro está, un interés mayor por la vida espiritual y
desean guardar ayuno tres días antes de comulgar, también se puede hacer esto, pero con la bendición del padre
espiritual y teniendo en cuenta un canon, que dice que
los sábados y los domingos no se ayuna. Es muy importante que los fieles entiendan que los sábados y los domingos no se ayuna. Vean que, durante los grandes períodos
de ayuno, los sábados y los domingos hay exención y se
ha de adoptar otra actitud con respecto al ayuno. Pues, es
imprescindible que enseñemos a nuestros fieles que tienen que observar la regla del ayuno, de los cuatro ayunos del año, de los miércoles y los viernes y los días especiales, que hay permisión máxima para los niños, para las
mujeres embarazadas, para los enfermos y los ancianos.
Digamos que hay permisión según cada caso concreto, en
lo que concierne a los ancianos y los enfermos, pero, en
lo que concierne a los niños y a las mujeres embarazadas,
creo que allí puede haber ley: ayunar, pero solamente en
la medida en que no se afecta bajo ninguna forma el crecimiento del niño y tampoco la evolución del embarazo.
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De asemenea, nu trebuie legată împărtăşania de spovedanie, și invers. Pentru că nu întotdeauna cel care se
spovedeşte se şi împărtăşeşte. Sunt oameni care vor să
se spovedească, dar, deși simt nevoia să se împărtăşească,
au conştiinţa păcatului şi nu vor să se împărtăşească sau
pur şi simplu vor să se spovedească pentru că vor să se
cureţe, să scape de povara păcatului. Atât legat de post,
dar mai revenim şi puteţi să şi interveniţi, pe parcurs,
dacă sunteţi de acord şi dacă nu sunteţi de acord.

Ce facem cu bătrânii care ţin, cu tot dinadinsul, să postească, deși le periclitează
sănătatea? Adică vin foarte mulţi
zicând că ei suferă de tot felul de boli, dar
ei ţin neapărat să postească. Cum să-i
lămurim?
E greu de lămurit…, dar trebuie spus şi lăsaţi, totuşi,
să facă așa cum îşi doresc. În general, sănătatea este
zdruncinată şi din cauza exceselor, iar postul ajunge să
echilibreze fiinţa şi trupul omenesc. Îmi aduc aminte o
experienţă personală: tata – Dumnezeu să-l odihnească!
– a fost bolnav de stomac, vreme îndelungată, şi s-a dus
la un părinte – chiar acum l-am văzut pe Doxologia, siteul Mitropoliei Moldovei, pe părintele Teofan de la Cetăţuia – un mare duhovnic, cercetat de mulţi credincioşi.
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Asimismo, no hay que ligar la comunión a la confesión, y al revés. Porque no siempre el que se confiesa también comulga. Hay personas que quieren confesarse, pero,
aunque sienten la necesidad de comulgar, tienen la conciencia del pecado y no quieren comulgar o simplemente
quieren confesarse porque quieren purificarse, librarse
de la carga del pecado. Nada más con respecto al ayuno,
pero volveremos al tema y podrán intervenir, más adelante, tanto si están de acuerdo como si no están.

¿Qué hacemos con los ancianos que insisten, a todo precio, en ayunar, a pesar de
que les ponga en peligro la salud? Es
decir vienen muchos diciendo que ellos
sufren de todo tipo de enfermedades, pero
ellos insisten en ayunar necesariamente.
¿Cómo explicárselo?
Es difícil explicárselo…, pero hay que decírselo y dejar,
sin embargo, que hagan tal como deseen. En general, la
salud se arruina también por culpa de los excesos, y el
ayuno logra equilibrar el ser y el cuerpo humano. Me
acuerdo de una experiencia personal: mi padre –¡qué en
paz descanse!– estuvo enfermo del estómago, por mucho
tiempo, y se fue a un padre –hace poco vi en Doxologia,
el sitio web de la Metropolía de Moldavia, al padre Teofan de Cetăţuia– un gran padre espiritual, buscado por
muchos fieles.
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Și părintele nu i-a dat dezlegare să nu postească, dimpotrivă, i-a spus: „Dacă vrei să te vindeci de stomac, să
ţii posturile!” Din momentul acela, tata a şi ţinut posturile şi s-a vindecat şi de stomac. Sigur că, pentru ascultarea de duhovnic şi pentru mai multe conjugate, l-a ajutat Dumnezeu şi a avut sănătate. Dar vreau să vă spun că
tata, în ultimii șaptesprezece ani până la pensie, a lucrat
în mină şi mergea la serviciu cu borcanul de fasole, de
cartofi sau cu ce era; şi a ţinut post, iar munca era foarte,
foarte grea, deloc uşoară din punctul acesta de vedere.
Nu cred că trebuie obligaţi. Şi ascultarea de duhovnic
înseamnă libertate; ascultarea nu înseamnă anularea
libertăţii. Deci, nu-i putem obliga, putem să-i sfătuim,
putem să le dăm canoane pe care să le ţină, dar ei au libertatea să împlinească sau să nu împlinească lucrul respectiv. Cred că mâncarea de dulce şi mai ales carnea nu
rezolvă problema sănătăţii decât în cazuri foarte rare,
cum ar fi diabetul. Dacă am avut vreodată experienţa
unor boli, în ceea ce ne priveşte pe noi, pe cei apropiaţi
sau pe credincioşii pe care îi păstorim, am putut observa
că bolile grave, incurabile, în general se tratează prin
post şi printr-un regim foarte aspru, care înseamnă evitarea cărnii, mai ales a cărnii roşii, fiind recomandate,
de obicei, carnea albă sau numai peştele.
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Y el padre no le absolvió del ayuno, al contrario, le dijo:
“Si quieres curarte del estómago, ¡guarda los ayunos!”
Desde aquel momento, mi padre guardó los ayunos y
también se curó del estómago. Claro que, por haber obedecido al padre espiritual y por varias cosas conjugadas,
Dios lo ayudó y tuvo salud. Pero quiero decirles que mi
padre, los últimos diecisiete años, hasta jubilarse, trabajó en la mina e iba al trabajo con el bote de alubias, de
patatas o con lo que hubiera; ayunaba, y el trabajo era
muy, muy difícil, nada fácil desde este punto de vista.
No creo que haya que obligarlos. Y la obediencia al
padre espiritual significa libertad; la obediencia no significa suprimir la libertad. Por tanto, no los podemos
obligar, podemos aconsejarlos, podemos darles penitencias para cumplir, pero ellos tienen la libertad de cumplirlas o no cumplirlas. Creo que la comida que contiene
productos de origen animal y sobre todo la carne no
resuelve el problema de la salud, sino en casos muy escasos, como sería la diabetes. Si hemos tenido alguna vez
la experiencia de unas enfermedades, en lo que nos concierne a nosotros, a nuestros cercanos o a los fieles que
pastoreamos, hemos podido observar que las enfermedades graves, incurables, en general se tratan con ayuno
y una dieta muy estricta, que significa evitar la carne,
sobre todo la carne roja, siendo recomendada, habitualmente, la carne blanca o solo el pescado.
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În privința spovedaniei, ştiţi prea bine, nu vă spun
lucruri noi, fiecare credincios trebuie să aibă duhovnic,
pe care să nu-l schimbe fără temei şi fără binecuvântare.
Asta ţine de sfinţiile voastre şi de noi, cei care suntem la
mânăstiri sau la catedrale, unde putem avea impact asupra credincioşilor, prin predică şi, sigur, printr-o legătură personală cu fiecare credincios. Trebuie sfătuiţi şi
învăţaţi că duhovnicul este necesar pentru mântuirea
sufletelor lor, pentru ca, aşa cum am spus, să nu ajungă
pe căi ocolite sau să nu ajungă la ţintă.

În clipa în care un tânăr dorește să-și
schimbe duhovnicul, pentru că simte că
nu mai poate, nu se mai poate deschide
în faţa lui și îi e groază, să zic așa, să
meargă la duhovnic și să-i spună
„părinte, nu mai vreau”…
Asta ne priveşte şi pe noi, adică trebuie să acceptăm,
până la urmă. Trebuie să ştim că sunt fii duhovniceşti
pentru care am fost folositori doar într-o anumită etapă.
Sunt etape, să zicem, poate superioare şi nu le mai suntem de folos. Chiar noi, în anumite împrejurări, cumva
ar trebui să preîntâmpinăm sau să ieşim în întâmpinarea fiului duhovnicesc. Nu trebuie să ajungă el să-ţi spună
lucrul acesta, trebuie ca tu deja să-ţi dai seama că este
într-o situaţie specială şi că ar fi de folos, chiar dacă nu
definitiv, să renunțe la duhovnicul pe care îl are.
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Con respecto a la confesión, lo saben muy bien, no les
digo cosas nuevas, cada fiel tiene que tener un padre espiritual, que no debe cambiar sin motivo y sin bendición. Esto
depende de sus reverencias, padres, y de nosotros, los que
estamos en los monasterios y las catedrales, donde podemos tener impacto en los fieles, a través del sermón y, claro,
a través de una relación personal con cada fiel. Hay que aconsejarlos y enseñarles que el padre espiritual es necesario para
la salvación de sus almas, para que no lleguen, tal como lo
he dicho, por caminos indirectos o que no lleguen a la meta.

En el momento en que un joven quiere
cambiar de padre espiritual, porque
siente que ya no puede, ya no se puede
abrir delante de él y tiene pánico, por
decirlo así, de ir al padre espiritual y
decirle “padre, ya no quiero”…
Esto nos concierne a nosotros también, es decir debemos aceptar, al final. Debemos saber que hay hijos espirituales para los que hemos sido útiles solo durante una
cierta etapa. Hay etapas, digamos, quizás superiores y
ya no les somos útiles. Nosotros mismos, en ciertas circunstancias, de alguna manera deberíamos prevenir o
salir al encuentro de nuestro hijo espiritual. No tiene que
llegar él a decirlo, tú tienes que darte ya cuenta de que
está en una situación especial y que sería útil, aunque no
definitivamente, renunciar al padre espiritual que tiene.
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Însă poţi să-l sfătuieşti: „Uite, ar fi bine să te duci şi
până la părintele cutare”. Nici n-ar fi bine să-i lăsăm la
întâmplare, să plece la duhovnici care nu i-ar folosi… Ar
fi bine să le oferim, totuşi, o deschidere: „Uite, sunt trei
duhovnici care cred eu că ţi s-ar potrivi!” Nu numai unul,
că atunci iar e o problemă, dar din aceştia trei… Pentru
că tu îl cunoşti şi pe fiul duhovnicesc, dar îi cunoşti şi pe
duhovnicii respectivi, de-aceea ar fi bine să nu-l laşi să
îşi aleagă un duhovnic la întâmplare. Lucrurile acestea
noi le simţim şi putem să le preîntâmpinăm, să ieşim în
sprijinul, în ajutorul fiului duhovnicesc. Dacă duhovnicul este un încăpăţânat şi un om cu care nu se poate comunica, asta este! Mila Domnului! Ce să facem?! Se poate
trece peste! Sunt lucruri mai rare, excepţionale şi trebuie
tratate ca atare. Dar se poate schimba duhovnicul. Şi cred,
din experienţa personală, că nu numai fiul duhovnicesc
îşi poate schimba duhovnicul, ci şi invers. Sunt situaţii
în care duhovnicul trebuie să-i spună fiului duhovnicesc:
„Îmi pare rău, nu te mai folosesc, trebuie să te duci, neapărat”. Şi sunt probleme chiar mai delicate, în care relaţia părinte – fiu duhovnicesc a depăşit anumite limite.
Şi-atunci cred că nu se poate rezolva, dacă rămâne fiul
duhovnicesc la acelaşi duhovnic sau invers, procesul este
acelaşi!
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Sin embargo, sí puedes aconsejarlo: “Mira, estaría
bien que vayas también a tal padre”. De hecho, no estaría bien que los dejáramos al azar, ir a padres espirituales que no les serían útiles… Estaría bien abrirles, de
todos modos, una puerta: “Mira, ¡hay tres padres espirituales que creo yo que serían adecuados para ti!” No
solo uno, porque entonces hay otro problema, pero de
estos tres… Porque tú lo conoces a tu hijo espiritual, pero
también conoces a dichos padres espirituales, por eso
estaría bien que no lo dejaras escoger un padre espiritual al azar. Estas cosas nosotros las sentimos y podemos prevenirlas, salir al apoyo, a la ayuda del hijo espiritual. Si el padre espiritual es terco y un hombre con el
que no se puede comunicar, ¡qué hacer! ¡Misericordia
del Señor! ¡¿Qué hacer?! ¡Se puede pasar por encima!
Eso ocurre raras veces, son cosas excepcionales y hay
que tratarlas como tal. Pero sí se puede cambiar el padre
espiritual. Y creo, por mi experiencia personal, que no
solo el hijo espiritual puede cambiar el padre confesor,
sino también al revés. Hay situaciones en que el padre
confesor debe decirle al hijo espiritual: “Lo siento, ya
no te soy útil, tienes que irte, sin falta”. Y hay problemas incluso más delicados, en que la relación padre –
hijo espiritual ha sobrepasado ciertos límites. Y entonces creo que no se puede resolver, si se queda el hijo
espiritual con el mismo padre confesor o al revés, ¡el
proceso es el mismo!
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Trebuie şi noi să avem neapărat conştiinţa că nu-i mai
folosim pe fiii duhovniceşti. Fiecare credincios trebuie
tratat personal, special, în funcţie de capacitatea lui intelectuală şi duhovnicească. Nu putem să-i tratăm pe toţi
la fel, oamenii sunt de diferite categorii, şi intelectuale,
şi sociale. Sigur că trebuie să avem în vedere ceea ce spun
Sfinţii Părinţi, anume că nu trebuie să te uiţi la faţa omului, la posibilităţile materiale pe care le are sau la funcţiile, la poziţiile sociale pe care le deține, e adevărat! Dar,
în acelaşi timp, trebuie să-l cântăreşti şi din punctul
acesta de vedere, să-l privești pe fiecare după starea lui
socială, intelectuală, chiar materială. Oamenii sunt foarte
diferiţi şi trebuie trataţi ca atare. De fapt, şi relaţia lui
Dumnezeu cu noi, cu fiecare, este tot aşa, foarte personală şi specială. Dacă noi vorbim despre un Dumnezeu
personal, despre persoanele Sfintei Treimi şi suntem
făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, atunci
trebuie să înţelegem că şi relaţia lui Dumnezeu cu omul
este foarte personală şi specială. Şi, dacă omul este o persoană unică şi irepetabilă, de asemenea trebuie să ştim
că fiecare om trebuie tratat în mod unic!

Am avut și eu un caz din acesta și
chiar mă întrebam dacă și duhovnicul
poate să renunţe la un fiu duhovnicesc.
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Es imprescindible que tengamos nosotros también la
conciencia de que ya no les somos útiles a nuestros hijos
espirituales. Hay que tratar a cada fiel personalmente,
de forma especial, en función de su capacidad intelectual y espiritual. No podemos tratar a todos por igual, las
personas son de diferentes categorías, tanto intelectuales, como sociales. Claro que hemos de tener en cuenta
lo que dicen los Santos Padres, a saber que no hay que
mirar la cara de la persona, las posibilidades materiales
que tiene o su función, su posición social, ¡es verdad!
Pero, al mismo tiempo, hay que sopesar también desde
este punto de vista, ver a cada uno según su estado social,
intelectual, incluso material. Las personas son muy diferentes y hay que tratarlas como tal. De hecho, la relación
de Dios con nosotros, con cada uno, es también así, muy
personal y especial. Si nosotros hablamos de un Dios personal, de las personas de la Santa Trinidad y hemos sido
hechos a la imagen y semejanza de Dios, entonces debemos entender que la relación de Dios con el hombre también es una muy personal y especial. Y, si el hombre es
una persona única e irrepetible, ¡asimismo tenemos que
saber que cada hombre debe ser tratado de modo único!

He tenido yo también un caso así y me
preguntaba si el padre espiritual también puede renunciar a un hijo espiritual.
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Poate să renunţe. Eu am făcut-o, cu strângere de inimă,
zilele trecute – se întâmplă foarte rar lucrul acesta, încă
o dată, sunt cazuri excepţionale – dar, după ce m-a chinuit ani de zile şi efectiv m-a terorizat, am zis: „Gata,
s-a terminat.” Nu ştiu dacă s-a terminat, sigur că se
insistă, dar, cel puţin la momentul acesta, eu nu mai sunt
duhovnicul persoanei respective. Ce să facem?! E greu,
e foarte greu de luat o asemenea decizie, să ştiţi, foarte
greu, pentru că eşti responsabil şi înaintea lui Dumnezeu. Dar sunt situaţii, şi o să vedeţi, în istoria vieţii fiecăruia dintre dumneavoastră, că este necesar să facem
lucrul acesta.
Foarte important: locul, felul şi poziţia fiului duhovnicesc în timpul spovedaniei. M-a inspirat un duhovnic
din Grecia, din Atena, părintele Constantin, care ştia
româneşte şi care a fost profesor, o vreme, la Craiova.
Locul în care se săvârşeşte spovedania trebuie să fie neapărat unul de maximă intimitate, dar nu neapărat de
maximă siguranţă. Trebuie să ştim că spovedim şi oameni
bolnavi psihic sau cu intenţii rele. Așadar, trebuie să fie
de maximă intimitate, dar, în acelaşi timp, să putem şi
să ne protejăm cumva, să fie acces, neapărat, să se poată
interveni în orice moment. Eu am spovedit şi puşcăriaşi,
şi erau criminali notorii, dar eram păziţi. Spovedeam
într-o cameră, gardianul nu era în aceeaşi încăpere, dar
era la uşă.
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Puede renunciar. Yo lo hice, con el corazón encogido,
los días pasados –pasa muy raras veces esto, repito, son
casos excepcionales– pero, después de atormentarme
durante años y efectivamente aterrorizarme, dije: “Ya está,
se acabó.” No sé si se ha acabado, claro que se insiste, pero,
por lo menos en este momento, yo ya no soy el padre espiritual de dicha persona. ¡¿Qué hacer?! Es difícil, es muy
difícil tomar semejante decisión, que lo sepan, muy difícil, porque eres responsable también delante de Dios. Pero
hay situaciones, y verán, en la historia de la vida de cada
uno de ustedes, cuando es necesario que hagamos esto.
Muy importante: el lugar, la naturaleza y la posición
del hijo espiritual durante la confesión. Me ha inspirado
un padre espiritual de Grecia, de Atenas, el padre Constantino, que hablaba rumano y que fue profesor, un
tiempo, en Craiova. El lugar en el cual se realiza la confesión tiene que ser necesariamente uno de máxima intimidad, pero también de máxima seguridad. Tenemos
que saber que confesamos también personas enfermas
psíquicamente o con malas intenciones. Por lo tanto,
tiene que ser de máxima intimidad, pero, al mismo tiempo,
que podamos también protegernos de alguna manera,
que haya acceso, necesariamente, que se pueda intervenir en cualquier momento. Yo he confesado también presidiarios, y eran criminales notorios, pero estábamos
vigilados. Confesaba en una habitación, el guardia no
estaba en el mismo recinto, pero estaba en la puerta.
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Ușa era de sticlă?
Nu! Însă poate fi o soluție. Noi, aici, la Nicula, avem
sticlă, dar am pus nişte perdeluţe, pentru curioşi. Este
bine să fie transparenţă, din punctul acesta de vedere,
să fie intimitate, dar să fie şi transparenţă. Pentru că
se judecă şi – ajung şi la capitolul acesta – de ce a stat
atât de mult, ce a vorbit atât, oare ce a făcut atât… şi
altele.
Poziţia de a sta în genunchi fiul duhovnicesc nu e
întotdeauna cea mai potrivită. Nu poţi face cu toată
lumea lucrul acesta, dar cel puţin cu cei mai tineri ar
trebui să începem şi să îi obişnuim să nu stea în genunchi
când se spovedesc, să şadă pe scaun şi ei, precum duhovnicul, să şadă şi fiul duhovnicesc. Asta am văzut eu la
părintele Constantin şi m-a impresionat foarte mult;
adică nu era cu epitrahilul pe capul fiului duhovnicesc,
acesta stătea pe scaun, ca şi duhovnicul, şi vorbeau, față
către față. Adică spovedania nu se făcea pe ascuns, aşa,
sub epitrahil… Dacă stau în genunchi nu este o greșeală,
ci obişnuinţă. Și eu, când mă spovedesc, stau în
genunchi.

Poziţia nu este, cumva, primul act de
pocăinţă al penitentului?
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¿La puerta era de vidrio?
¡No! Pero puede ser una solución. Nosotros, aquí, en
Nicula, tenemos una ventana de vidrio, pero hemos puesto
unas cortinas, a causa de los curiosos. Está bien que haya
transparencia, desde este punto de vista, que haya intimidad, pero que haya también transparencia. Porque hay
quien juzga y se pregunta –llego también a este capítulo–
por qué se ha quedado tanto tiempo, de qué han hablado
tanto, qué habrá hecho tanto tiempo… y cosas así.
La posición de rodillas del hijo espiritual no es siempre la más adecuada. No puedes hacer con todo el mundo
esto, pero por lo menos a los más jóvenes deberíamos
empezar a acostumbrarlos a no permanecer arrodillados cuando se confiesan, y a sentarse ellos también. De
la misma manera que el padre espiritual, que se siente
también el hijo. Esto he visto yo en el padre Constantino
y me ha impresionado muchísimo; es decir no estaba con
la estola sobre la cabeza del hijo espiritual, este estaba
sentado en la silla, como el padre espiritual, y hablaban,
cara a cara. Es decir la confesión no se hacía a escondidas, así, bajo la estola… Si permanecen arrodillados no
es un error, sino una costumbre. Yo también, cuando me
confieso, me arrodillo.

¿La posición no es, de alguna manera, el
primer acto de penitencia del penitente?
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Poate fi, dar nu neapărat. Dacă ar fi să-l luăm ca exemplu pe vameşul din Evanghelie, eu nu cred că stătea în
genunchi. Stătea în spate în biserică, cu capul plecat şi-şi
bătea pieptul şi se pocăia, în felul lui, aşa cum ştim. Nu
neapărat. Şederea în genunchi este o poziţie, să zicem
mai pocăită, mai smerită.

Ca și poziţia la rugăciune…
Poziţia la rugăciune, să ştiţi – aici avem iar o problemă
– nu este în genunchi! Poziţia corectă este a sta în picioare,
cu capul plecat, cu capul la icoană, la candelă, în fine…
Deci, poziţia de rugăciune corectă este a sta în picioare,
şi eu o cer din ce în ce mai mult credincioşilor la serviciul public. Adică, la biserică, neapărat în picioare. La
Epicleză se mai îngăduie, doar şi noi ne punem în
genunchi, dar în rest, nu, nici măcar la citirea Evangheliei. Mai ales că noi avem biserici pline, arhipline, aglomerate, e foarte deranjant: unul stă în picioare, unul stă
în genunchi. Apoi, sunt oameni cu probleme, nu pot sta
în genunchi, şi, credeţi-mă, nu e potrivit ca la biserică
să se stea în genunchi! Să stea în picioare!

Și cum reușim să-i facem pe oameni
să înţeleagă…?
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Puede ser, pero no necesariamente. Si tuviéramos que
tomar por ejemplo al publicano del Evangelio, yo no creo
que estuviera arrodillado. Estaba detrás en la iglesia,
cabizbajo, y se golpeaba el pecho y se arrepentía, a su
manera, tal como lo sabemos. No necesariamente. Estar
arrodillado es una posición, digamos más arrepentida,
más humilde.

Como la posición en la oración…
La posición en la oración, que lo sepan –aquí tenemos otro problema– ¡no es de rodillas! La posición
correcta es estar de pie, cabizbajo, con la mirada en el
icono, en la candela, en fin… Pues, la posición de oración correcta es estar de pie, y yo lo pido cada vez más
a los fieles en los oficios públicos. Es decir, en la iglesia, necesariamente de pie. Durante la Epíclesis aun
está permitido, si nosotros también nos arrodillamos,
pero en el resto, no, ni siquiera cuando se lee el Evangelio. Sobre todo porque nosotros tenemos iglesias llenas, repletas, aglomeradas, es muy molesto: uno está
de pie, otro está arrodillado. Luego, hay personas con
problemas, no pueden estar de rodillas, y, créanme, ¡no
es adecuado permanecer de rodillas en la iglesia! ¡Que
estén de pie!

Y ¿cómo logramos hacer a la gente entender...?
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Să le spunem! Încet, le spunem şi într-o predică, le
mai spunem şi în particular, te mai întreabă şi ei; află,
aud, acum oamenii sunt informaţi.

În momentul în care ne ducem să ne
împărtășim, noi stăm în genunchi, cu
lumânarea aprinsă, apoi ne ridicăm,
ne împărtășim, dar rămânem în
picioare, că am fost iertaţi, dezlegaţi.
Da, dar acestea sunt nişte tradiţii izvorâte dintr-o pietate specială faţă de Sfintele Taine, ele nu sunt legi. Acestea sunt practici care, în general, sunt izvorâte din evlavie. Dar evlavia, de multe ori, are probleme, că mai este
și câte o evlavie din aceasta băbească.

Dar și Domnul Iisus, în grădina
Ghetsimani, stătea în genunchi…
Da, dar a fost o rugăciune particulară şi intimă. În
rugăciunea ta particulară, da, acasă poţi să stai în
genunchi, poţi să stai cum simţi că te poţi ruga, dar, când
ai pe altul lângă tine, nu poţi să-ţi permiţi să stai oricum
la rugăciune, să nu-l deranjezi pe celălalt.
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¡Diciéndoselo! Poco a poco, se lo vamos diciendo en
algún sermón, luego se lo volvemos a decir en privado,
también te preguntan ellos; se enteran, oyen, ahora la
gente está informada.

En el momento en que vamos a comulgar, nosotros estamos de rodillas, con la
vela encendida, luego nos levantamos,
comulgamos, pero permanecemos de pie,
ya que hemos sido perdonados, absueltos.
Sí, pero estas son unas tradiciones surgidas de una
devoción especial hacia el Santísimo Sacramento, no son
leyes. Estas son prácticas que, en general, surgen de la
devoción. Pero la devoción, muchas veces, tiene problemas, ya que hay también alguna de estas devociones propias de viejas.

Pero el Señor Jesucristo también, en
el jardín de Getsemaní, estaba arrodillado...
Sí, pero era una oración particular e íntima. En tu oración particular, sí, en casa puedes estar de rodillas, puedes estar tal como sientes que puedes orar, pero, cuando
tienes a otro a tu lado, no puedes permitirte estar de cualquier manera en la oración, para no molestar al otro.
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E foarte greu, că într-o biserică e într-un
fel, în altă biserică e în alt fel, și aceasta
e o problemă…
Încă o dată, credincioşii tăi sunt chipul şi asemănarea ta. Oamenii se obişnuiesc. Acum, sigur că dintr-o
dată nu puteți face lucrurile acestea, sub nici o formă să
nu forțați.

Problema următoare este a clopoţelului, când sună ca să se pună jos…
Dar şi aceasta e o tradiţie catolică. Nu e de la noi, nu
este ortodoxă.

Dar zic așa, la credincioși, dacă preotul nu sună clopoţelul, oamenii cred că
ceva s-a întâmplat…
Bine, dar acesta e un obicei, care nu e ortodox.

Oamenii leagă spovedania cu prezenţa
neapărată a epitrahilului pe cap, dacă
nu-l au, parcă ei nu simt putere.
Deci, dacă e aşa, aşa să faci.
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Es muy difícil, ya que en una iglesia es
de una manera, en otra iglesia es de
otra manera, esto también es un problema...
Una vez más, tus feligreses son a tu imagen y semejanza. La gente se acostumbra. Ahora, claro que de repente
no pueden hacer estas cosas, de ninguna manera hay que
forzarlos.

El problema siguiente es el de la campanilla, cuando se toca para que se pongan de rodillas...
Pero esto también es una tradición católica. No es
nuestra, no es ortodoxa.

Pero lo digo así, por los fieles, si el sacerdote no toca la campanilla, la gente cree
que algo ha pasado…
Está bien, pero es una costumbre, que no es ortodoxa.

La gente vincula la confesión a la presencia imprescindible de la estola sobre
la cabeza, si no la tiene, es como si no sintiera el poder.
Pues, si es así, hazlo así.

216

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

În același timp, există unii care nu pot,
într-adevăr, să stea în genunchi, să se
așeze, și stau pe scaun, iar când le zic:
„Haideţi, acum facem dezlegarea, nu
vreţi să staţi în picioare sau în
genunchi, cumva?” „ Nu, rămân tot
aici”. Ei, dar asta nu e puţină comoditate? Să-i dau dezlegare, și el stă pe
scaun?!
O face din comoditate? Dacă o face din comoditate,
sigur că e păcatul lui, dar, în general, nu se face din comoditate, sunt bolnavi. Iar, dacă vrea epitrahilul pe cap toată
spovedania, să-i ţii epitrahilul pe cap toată spovedania.

Chiar dacă stă în șezut?
Atunci tu stai în picioare, n-ai ce să faci. Acestea, de
obicei, sunt spovedanii scurte, îți spune că pe toate le-a
făcut.
Nu au exerciţiu să stea în genunchi, se obosesc, şiatunci spovedania devine de la sine un chin, pur şi simplu un chin. După aceea, prin faptul că nu comunică
direct cu duhovnicul, că nu reuşesc să aibă un dialog, se
face totul pe ascuns, aşa cum au făcut şi păcatele. Dezlegarea să se dea neapărat cu epitrahilul, altfel nu se poate.
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Al mismo tiempo, hay algunos que no
pueden, de verdad, estar de rodillas, arrodillarse, y se sientan en la silla, y cuando
les digo: “Venga, ahora hacemos la absolución, ¿no querrá ponerse de pie o de
rodillas?” “No, me quedo aquí”. Eh, ¿pero
no será esto un poco de pereza? ¡¿Ofrecerle la absolución, y él se queda en la
silla?!
¿Lo hace por pereza? Si lo hace por pereza, seguro que
es su pecado, pero, en general, no se hace por pereza,
están enfermos. Y, si quiere la estola sobre la cabeza
durante toda la confesión, hay que tenerle la estola sobre
la cabeza durante toda la confesión.

¿Incluso si está sentado?
Entonces tú permaneces de pie, qué hacer. Estas son,
normalmente, confesiones cortas, te dice que hizo de todo.
No tienen ejercicio para estar de rodillas, se cansan, y
entonces la confesión se convierte de por sí en un suplicio, un suplicio, simplemente. Luego, por el hecho de
que no comunican directamente con el sacerdote confesor, que no logran a tener un diálogo, se hace todo a
escondidas, tal como se cometieron los pecados también.
La absolución que se dé necesariamente con la estola, de
otra manera no se puede.
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O experienţă a Înaltului Bartolomeu: şi el se spovedea
şi o făcea în genunchi, sub epitrahil; în fine, înainte de
a se muta la Domnul, s-a spovedit şezând. Eram acolo,
nu eu l-am spovedit, ci Preasfinţitul Vasile. Dar zicea el
că era la Văratec, retras, după ce-a ieşit la pensie, şi se
spovedea atunci la părintele Cleopa. Cum era spovedania? Se ducea la părintele Cleopa şi ieşeau amândoi la
plimbare, prin livadă, stăteau de vorbă şi, când se întorceau înapoi, se punea în genunchi şi părintele îi dădea
dezlegarea. În orice caz, cu intelectualii trebuie să avem
o spovedanie pe măsura lor. Părintele Nicolae a păţit, eu
am fost martor. A spovedit pe cineva căruia i s-a făcut
rău. Nu a fost obişnuit, nu s-a mai spovedit până atunci,
a stat în genunchi cu epitrahilul pe cap până a ameţit, i-a
fost rău.

Părinte, un exemplu, ca să înţeleagă
unii. Am spovedit acum, în ajunul hramului, aici, la mânăstire. A venit multă
lume și așa era situaţia, că trebuia să
stea acolo, în genunchi; o persoană a stat
vreo 50 de minute și am încheiat spovedania, iar la final a zis: „Părinte, pot
să mai stau, că nu mai pot să mă
ridic!?”. Deci, dacă spovedaniile sunt
mai ample…
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Una experiencia de su Eminencia el Metropolita Bartolomeu: él también se confesaba y lo hacía de rodillas,
bajo la estola; en fin, antes de ir al Cielo, se confesó sentado. Estaba allí, no fui yo quien lo confesó, sino Su Excelencia el Obispo Vasile. Pero contaba él que estaba en el
Monasterio de Văratec, retirado, después de jubilarse, y
se confesaba entonces con el padre Cleopa. ¿Cómo era la
confesión? Iba al padre Cleopa y salían los dos a pasear,
en el vergel, estaban hablando y, cuando volvían, se ponía
de rodillas y el padre le concedía la absolución. De todas
maneras, con los intelectuales tenemos que tener una confesión a su medida. Al padre Nicolae le sucedió, yo fui testigo. Confesó a alguien que se sintió mal. No estaba acostumbrado, no se había confesado hasta entonces, estuvo
de rodillas con la estola hasta que se mareó, se sintió mal.

Padre, un ejemplo, para que entiendan algunos. Estaba confesando, en las
vísperas de la última fiesta mayor, aquí,
en el monasterio. Vino mucha gente y
así era la situación, debían estar allí, de
rodillas; una persona se quedó unos 50
minutos y concluimos la confesión, y
al final dijo: “Padre, ¿¡puedo quedarme
un poco más, porque ya no puedo levantarme!?”. Pues, si las confesiones son
más amplias…
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Dar 50 de minute la un hram de mânăstire, cum e
acesta de la Nicula, e foarte mult!?

Cu o persoană care se spovedește rar și
despre care simţim că, poate, ar mai
avea de spus, dar a depășit 5-10 minute,
mai stăm? Sau îi dăm dezlegare, o
împărtășim și o mai chemăm a doua
oară?
Așadar, aici e problema: credincioşii nu au duhovnic!
În momentul în care ai duhovnic, nu trebuie să stai mult
la spovedanie şi orice întâlnire cu duhovnicul e o spovedanie. Părerea mea este că spovedania nu este un moment,
este o stare. Că-i zicem noi metanoia sau altfel, spovedania este o stare permanentă pe care noi trebuie s-o
avem. Eu, de exemplu, ori de câte ori mă întâlnesc cu
duhovnicul meu, şi dacă stau de vorbă, şi dacă stau la
masă, dobândesc o libertate extraordinară, maximă. Stau
de vorbă cu el ca şi cum aş fi sub epitrahil, iar eu o consider o spovedanie, sigur că nu în forma sacramentală,
dar pentru mine… De-aceea e foarte important! Dacă ai
duhovnic, trăiești o libertate extraordinară! Oamenii nu
o simt, la început, simt un fel de dependenţă, dar, până
la urmă, au să-și dea seama.
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Pero 50 minutos en la fiesta mayor de un monasterio,
como es la de Nicula, ¿¡es muchísimo!?

Con una persona que se confiesa raras
veces y que sentimos que, quizás, tuviera
aún algo que decir, pero superó los 5-10
minutos, ¿seguimos? ¿O le damos la
absolución, le ofrecemos la comunión y
la volvemos a llamar una segunda
vez?
Por lo tanto, aquí está el problema: ¡los fieles no tienen padre espiritual! En el momento en que tienes padre
espiritual, no has de estar mucho tiempo en la confesión y cualquier encuentro con el padre espiritual es una
confesión. Mi opinión es que la confesión no es un
momento, es un estado. Que la llamemos metanoia o de
otra manera, la confesión es un estado permanente que
nosotros tenemos que tener. Yo, por ejemplo, siempre
que me encuentro con mi padre espiritual, sea si hablamos, sea si comemos juntos, adquiero una libertad
extraordinaria, máxima. Hablo con él como si estuviera
bajo la estola, y yo lo considero una confesión, claro que
no en la forma sacramental, pero para mí… ¡Por eso es
muy importante! Si tienes padre espiritual, ¡vives una
libertad extraordinaria! La gente no la siente, al principio, siente una suerte de dependencia, pero, al final, se
dará cuenta.
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Eu aşa simt, aşa fac şi aşa am încercat cu cine se poate,
dar nu se poate cu toată lumea, pentru că oamenii sunt
foarte închişi, foarte ermetizaţi, au o carapace care e
foarte greu de îndepărtat…

Sunt cazuri și cazuri, chiar dacă e coada
foarte mare afară…
Aici apare şi problema împărtăşaniei – o să ajungem
şi acolo – adică deasa împărtăşanie numai aici se poate
aplica, la cei care au duhovnici, se spovedesc frecvent şi,
deși înaintea împărtăşaniei nu se spovedesc efectiv, au
binecuvântare sau primesc doar dezlegare. Nu poţi să-i
spovedeşti pe toţi înainte de Paşti, ca să se poată împărtăşi, sau de Rusalii sau la alte praznice mari. Totuşi, după
ani de zile, o să vă daţi seama că aveţi foarte mulţi fii
duhovniceşti şi că nu aveţi cum să-i spovediţi înainte de
a se împărtăşi. Nu se poate, este imposibil! Şi-atunci le
dai dezlegare, pur şi simplu, să se împărtăşească, dar tu
ştii cui îi dai dezlegare pentru împărtăşanie.

Și mai ales cei care postesc din Joia
Mare și până la…
Da, dar şi-aceea e o invenţie… Vinerea Mare se posteşte, Sâmbătă chiar e îngăduinţă, să ştiţi. Dacă citiţi în
cărţile de tipic, veţi vedea că se mănâncă obișnuit…
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Yo así lo siento, así lo hago y así lo he intentado con
quien se puede, pero no se puede con todo el mundo,
porque la gente es muy cerrada, muy hermetizada, tiene
una coraza que es muy difícil de quitar…

Hay casos y casos, aunque la cola sea
muy larga fuera…
Aquí se plantea también la cuestión de la comunión –
vamos a llegar a este tema– es decir la comunión frecuente
solo aquí se puede aplicar, a los que tienen padres espirituales, se confiesan frecuentemente y, aunque antes de
la comunión no se confiesan efectivamente, tienen bendición o reciben solo la absolución. No los puedes confesar a todos antes de la Pascua, para que puedan comulgar, o de Pentecostés u otras grandes fiestas. Sin embargo,
tras años, se darán cuenta de que tienen muchísimos hijos
espirituales y que no hay manera de confesarlos antes de
comulgar. No puede ser, ¡es imposible! Y entonces les
concedes absolución, simplemente, para comulgar, pero
tú sabes a quién concedes la absolución para la comunión.

Y sobre todo los que guardan ayuno total
desde el Jueves Santo hasta…
Sí, pero eso también es una invención… El Viernes
Santo se guarda ayuno estricto, pero el Sábado Santo hay
incluso permisividad, que lo sepan. Si leen en los libros
de norma, verán que se come normal…

224

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

Atenție la spovedania femeilor, a bolnavilor psihic
sau oligofrenilor, a persoanelor instituționalizate, orfani
și bătrâni! În ceea ce privește spovedania femeilor, ele
foarte ușor se atașează, chiar se îndrăgostesc de duhovnici, asemeni elevilor de profesorii lor. Avem o problemă
foarte mare, de aici și căderile preoților. Datorită faptului că în familie nu mai comunică, nu găsesc înțelegere,
se regăsesc în legătura cu duhovnicul. Sunt duhovnici
care mai bravează și care se implică, Doamne ferește!
Trebuie maximă atenție! La început crede că are o legătură specială cu Dumnezeu, dar substituie și, până la
urmă, își dă seama că legătura „specială” este cu duhovnicul.

În ce condiţii poate spovedi preotul preoteasa?
Doar înaintea morții!? Oricum, în condiții speciale, în
situații limită! Este recomandat ca preotul și preoteasa
să aibă același duhovnic, și copiii, la fel ca la medicul de
familie, chiar generații după generații. Aș adăuga aici
necesitatea participării duhovnicului, inclusiv dacă este
monah, la evenimentele cruciale din viața fiilor
duhovnicești: botez, cununie, înmormântare.
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¡Cuidado con la confesión de las mujeres, de los enfermos psíquicos o de los deficientes mentales, de las personas institucionalizadas, huérfanos y ancianos! Con
respecto a la confesión de las mujeres, ellas muy fácilmente se apegan, incluso se enamoran de los padres espirituales, como los alumnos de sus profesores. Tenemos
un problema muy grande, de aquí también las caídas de
los sacerdotes. Debido al hecho de que en la familia ya
no comunican, no hallan entendimiento, se encuentran
a sí mismas en la relación con el padre espiritual. Hay
padres confesores que bravuconean y que se implican,
¡Dios nos libre! ¡Hay que prestar la máxima atención! Al
principio piensan que tienen una relación especial con
Dios, pero la sustituyen y, al final, se dan cuenta de que
la relación “especial” es con el padre espiritual.

¿En qué condiciones puede confesar el
sacerdote a su esposa?
¿¡Solo antes de morirse!? De todos modos, ¡en condiciones especiales, en situaciones límite! Se recomienda
que el sacerdote y su esposa tengan el mismo padre espiritual, y los hijos también, como en el caso del médico
de cabecera, incluso generaciones tras generaciones.
Añadiría aquí la necesidad de la participación del padre
espiritual, incluso si se es monje, en los acontecimientos cruciales de la vida de sus hijos espirituales: bautismo,
casamiento, funerales.
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Trebuie discutate și echilibrate și aceste situații. Că nu
se fac în mânăstiri botezuri și cununii este o chestiune,
însă participarea duhovnicului, inclusiv a celui călugăr,
la aceste evenimente, este firească, deși canonul interzice călugărului oficierea slujbei, iar nu mânăstirii! Ar fi
ideal ca toți credincioșii să se spovedească la parohul lor.
Ar fi ideal, greu de realizat, nu se poate insista, există
libertate… În orice comunitate ai fi, nu ești iubit și agreat
de toată lumea, nu ești pe aceleași „lungimi de undă”,
sunt probleme…

Am întâlnit un caz: mireasa era din
parohie și el, mirele, era din altă parohie, dintr-o altă zonă a ţării, și, bineînţeles, au venit amândoi la spovedanie,
cu o zi înainte de cununie, de taină, iar
femeia mărturisește: „Trăiesc cu el de
câtva timp”, în vreme ce el spune că n-a
avut nici o relaţie cu ea.
În general, ele sunt mai sincere, femeile sunt mai evlavioase, bărbaţii vin din urmă mai greu…

E bine să lăsăm pe ultima zi spovedania mirilor? Așa vin și la noi, vineri
sau sâmbătă…
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Hay que hablar y equilibrar también estas situaciones.
El hecho de que no se celebren en los monasterios bautismos y bodas es una cuestión, pero la participación del
padre espiritual, incluso si es monje, en estos acontecimientos, es natural, aunque el canon prohíba al monje
celebrar el oficio, ¡y no al monasterio! Sería ideal que
todos los fieles se confesaran con su párroco. Sería ideal,
pero difícil de cumplir, no se puede insistir, existe libertad… En cualquier comunidad que estuvieras, no eres
querido y aceptado por todo el mundo, no estás en la
misma “frecuencia”, hay problemas…

He encontrado un caso: la novia era de
la parroquia y él, el novio, era de otra
parroquia, de otra zona del país, y, claro,
vinieron los dos a confesarse, un día
antes de la boda, del sacramento, y la
mujer confiesa: “Vivo con él desde hace
algún tiempo”, mientras él dice que no
tuvo ninguna relación con ella.
En general, ellas son más sinceras, las mujeres son más
piadosas, los hombres vienen de atrás con más dificultad…

¿Está bien dejar para el último día la
confesión de los novios? En nuestra
parroquia es igual, vienen los viernes
o los sábados...

228

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

Cred că spovedania mirilor e şi un moment de cateheză, așadar trebuie chemaţi; noi, la catedrală, îi chemăm în săptămâna respectivă. La parohii, puteţi să-i
programaţi, să staţi de vorbă cu ei, iar atunci să-i şi spovediţi. Oricum e bine de făcut puțină cateheză înainte de
cununie. Nu ştiu când îi mai prinzi…

Mai este un aspect, care poate este de
interes pentru toţi. În posturile mari,
Postul Crăciunului, al Paștelui, eu
obișnuiesc, înainte de sărbători, să invit
și alţi colegi preoţi, pentru că sunt și
oameni în vârstă care vor să meargă,
bunăoară în Cluj, la o altă biserică să
se spovedească, și pe aceiași preoţi îi invit
în fiecare an. Adică, le pun la dispoziţie să-și aleagă, dacă nu vor la mine,
și la alt duhovnic să se spovedească.
Foarte bine, se poate, în comunităţile mari… Și noi
chemăm, la catedrală, nu toţi sunt fiii noştri duhovniceşti, dar, la Paşti şi la Crăciun, vin foarte mulți creștini
pentru spovedanie, și-atunci chemăm și câte zece preoţi uneori, asemenea și la hramul de la Nicula.
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Creo que la confesión de los novios es también un
momento de catequesis, por lo tanto hay que pedirles
que vengan; nosotros, en la catedral, les pedimos que
vengan durante la semana respectiva. En las parroquias,
pueden programarlos, hablar con ellos, y entonces también confesarlos. De todos modos está bien hacer un poco
de catequesis antes de la boda. No se sabe cuándo se les
va a volver a encontrar…

Hay otro aspecto, que tal vez interese a
todos. Durante los grandes ayunos, el
Ayuno de la Navidad, la Gran Cuaresma, yo acostumbro, antes de las fiestas, invitar a otros colegas sacerdotes,
porque hay ancianos que quieren ir, por
ejemplo a Cluj, a otra iglesia a confesarse, e invito a los mismos sacerdotes
cada año. Es decir, les pongo a disposición para que escojan, si no quieren conmigo, confesarse también con otro sacerdote confesor.
Muy bien, es posible, en las comunidades grandes…
Nosotros también hacemos venir, en la catedral no todos
son nuestros hijos espirituales, además, antes de la Pascua y de la Navidad, vienen muchos cristianos para confesarse, y entonces hacemos venir incluso a diez sacerdotes a veces, lo mismo en la fiesta mayor de Nicula.
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În parohie era obiceiul să se facă, în
Duminica a 5-a din Post, schimb între
parohii.
Da, era o înţelegere. Cred că se poate face lucrul acesta.

Dar, de exemplu, un credincios dintr-o
parohie are duhovnic și vine, de exemplu la hram, și, din evlavie, se spovedește. Nu mai ţine cont că are duhovnicul lui, ci… hai să mă spovedesc, să mă
împărtășesc.
Se poate, nu-i o problemă, în general există înţelegere, adică se dă o oarecare libertate. Dacă participi la un
hram şi vrei să te împărtăşeşti, te duci şi primeşti dezlegare.

E voie spovedania prin telefon?
Când e ceva excepţional, când nu există altă posibilitate, se poate face lucrul acesta, de pildă te afli peste
ocean…
Să revenim! Neapărat, atenţie mare la spovedania
femeilor și…

A femeilor tinere, să înţelegem…
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En mi parroquia había la costumbre
de hacerse, en el 5º Domingo de la Gran
Cuaresma, intercambio entre parroquias.
Sí, había un acuerdo. Creo que se puede hacer esto.

Pero, por ejemplo, un fiel de una parroquia tiene padre espiritual y viene, por
ejemplo a la fiesta mayor, y, por devoción, se confiesa. Ya no tiene en cuenta
el hecho de que tiene a su padre espiritual, sino… venga, me confieso, comulgo.
Se puede, no es un problema, en general hay comprensión, es decir se da una cierta libertad. Si participas
en una fiesta mayor y quieres comulgar, vas y recibes
absolución.

¿Está permitida la confesión por teléfono?
Cuando es algo excepcional, cuando no hay otra posibilidad, se puede hacer esto, por ejemplo te encuentras
más allá del océano…
¡Volvamos! Necesariamente, mucho cuidado con la
confesión de las mujeres y…

De las mujeres jóvenes, entendamos…
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O, nu, de orice vârstă! Şi, dacă lucrurile au mers prea
departe, sfatul meu este să renunţaţi, adică să fie sfătuită să se ducă la alt duhovnic.
Atenție și la spovedania persoanelor instituţionalizate! Avem probleme cu orfanii, cu cei care au fost lipsiţi de sentimente paterne, materne, se atașează foarte
repede. Dacă îi dai puțină atenţie, deja își face iluzii.
Doamne fereşte să-l duci la tine acasă, că nu mai scapi
de el! Trebuie foarte mare atenţie! Adică să se păstreze,
totuşi, nişte limite cu toată lumea, dar mai ales cu cazurile speciale, care imediat vibrează sentimental. Așadar,
cu oligofrenii, cu bolnavii psihici, cu copiii abandonaţi
sau orfani trebuie o atitudine foarte specială. Dacă se
atașează, devin sufocanţi, chiar agresivi. Dacă îi laşi să
se apropie de tine, nu mai scapi de ei şi, până la urmă,
trebuie să iei o atitudine categorică, drastică, care se poate
termina cu consecinţe grave.
Să nu faci din fiii tăi duhovniceşti un alt tu însuți! Trebuie să-i faci fiii lui Dumnezeu! Ziceam că fiii noştri sunt
sau devin chipul şi asemănarea noastră, dar trebuie să-i
faci chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Am găsit undeva
scris: „Dacă îl faci pe fiul tău duhovnicesc un alt tu însuți,
anatema!” Deci, nu trebuie să te străduieşti să-l faci pe
fiul duhovnicesc ca tine, sub nici o formă, nici să gândească, nici să simtă…
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¡O, no, de cualquier edad! Y, si las cosas han ido demasiado lejos, mi consejo es que renuncien, es decir que sea
aconsejada que vaya a otro sacerdote confesor.
¡Cuidado también con la confesión de las personas
institucionalizadas! Tenemos problemas con los huérfanos, con los que han sido privados de sentimientos
paternos, maternos, se apegan muy rápido. Si le prestas
un poco de atención, ya se hace ilusiones. Dios nos libre
de llevarlo a casa, ¡ya no te lo quitas de encima! ¡Hay que
tener mucho cuidado! Es decir, hay que mantener, de
todos modos, unos límites con todo el mundo, pero sobre
todo con los casos especiales, que en seguida vibran sentimentalmente. Por lo tanto, con deficientes mentales,
con los enfermos psíquicos, con los niños abandonados
o huérfanos se ha de tener una actitud muy especial. Si
se apegan, llegan a ser sofocantes, incluso agresivos. Si
los dejas acercarse a ti, ya no te los quitas de encima y, al
final, tienes que tomar una actitud categórica, drástica,
que puede tener consecuencias graves.
¡No hagas de tus hijos espirituales otro tú mismo! ¡Tienes que hacerles hijos de Dios! Decía que nuestros hijos
espirituales son o llegan a ser a nuestra imagen y semejanza, pero has de hacerlos a la imagen y semejanza de
Dios. He encontrado en alguna parte escrito: “Si haces a
tu hijo espiritual otro tú mismo, ¡anatema!” Pues, no tienes que empeñarte en hacer a tu hijo espiritual como a
ti, de ninguna manera, ni a pensar, ni a sentir…

234

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

Aceștia sunt deja fani, nu mai sunt
fii duhovnicești!
Da, şi tu eşti dumnezeul lor. Deci, trebuie propovăduit Dumnezeu, trebuie neapărat folosită experienţa
Sfinţilor Părinţi, trebuie învăţaţi să ducă o viaţă duhovnicească, care nu întotdeauna este şi viaţa noastră. Dacă
îi faci ca tine, e riscant.

Mă gândeam că mai este un aspect la
ce aţi spus sfinţia voastră legat de…
Ideal este să-L propovăduiești pe
Dumnezeu, în general, ca preot, prin
faptele tale și prin cuvintele tale. Legat
de aspectul acesta, să-i faci pe ucenici ca
și tine, e și ispita asta foarte subţire să
ne propovăduim pe noi înșine, nu pe
Dumnezeu.
Da, sub nici o formă! Că te dai exemplu, că ai experienţă… se pot folosi toate acestea dar, încă o dată, nu ai
dreptul să-l faci pe ucenicul tău un alt tu însuți.
Poţi avea foarte mulți fii duhovnicești, dar foarte puțini
sau deloc ucenici! Eu fac diferenţă între conceptul de fiu
duhovnicesc şi cel de ucenic. Mai ales în cultura duhovnicească monahală, să zicem, se face diferenţă între fiii
duhovniceşti şi ucenici. Ucenicul intră într-o zonă mult
mai intimă şi mult mai apropiată cu părintele.
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Estos son ya fans, ¡ya no son hijos espirituales!
Sí, y tú eres su dios. Por tanto, hay que predicar a Dios,
hay que servirse necesariamente de la experiencia de los
Santos Padres, hay que enseñarles a llevar una vida espiritual, que no siempre es también nuestra vida. Si los
haces como tú, es arriesgado.

Pensaba que hay otro aspecto de lo que
ha dicho su reverencia con respecto a...
Lo ideal es predicar a Dios, en general,
como sacerdote, a través de tus hechos y
tus palabras. En relación a este aspecto,
hacer a tus discípulos otro tú mismo, hay
también esa tentación muy fina de predicarnos a nosotros mismos, no a Dios.
Sí, ¡de ninguna manera! Ponerte como ejemplo, tu
experiencia… se puede utilizar todo esto, pero, una vez
más, no tienes el derecho de hacer a tu discípulo otro tú
mismo.
¡Puedes tener muchísimos hijos espirituales, pero muy
pocos o ningún discípulo! Yo hago esta distinción entre el
concepto de hijo espiritual y el de discípulo. Sobre todo en
la cultura espiritual monacal, digamos, se hace la diferencia entre los hijos espirituales y los discípulos. El discípulo
entra en una zona mucho más íntima y más cercana al padre.

236

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

În concepţia omului contemporan, în parohii, mai
ales în parohiile foarte mari, cum avem şi noi catedrala,
toți credincioșii sunt fiii tăi duhovniceşti şi chiar îi spovedeşti pe cei mai mulţi, dar foarte puţini sunt preocupaţi efectiv de viaţa duhovnicească. Sunt mulți care vin
din spate, adică se străduiesc, se luptă şi, în cele din urmă,
îţi dai seama că ei îţi devin foarte apropiaţi, pentru că ei
încearcă, prin tot ceea ce zic şi fac, să fie ceea ce şi tu îţi
doreşti, că, până la urmă, şi tu vrei – nu? – ca toți să se
mântuiască. Problema este că fiii duhovniceşti, pe măsură
ce îți devin ucenici, încep şi ei să te cunoască pe tine foarte,
foarte bine şi se pot sminti sau pot apărea alte riscuri.
Sigur, se pot închega şi sentimente sau alte lucruri care
nu sunt sănătoase. Nu întotdeauna sentimentele sunt
duhovniceşti. Sentimentalismul, în general, e o problemă. Să aveţi grijă şi aici, la ucenici, foarte multă grijă.
Să nu faci afaceri cu fiii tăi duhovniceşti, sub nici o
formă. Dacă ai ajuns să faci afaceri cu fiul tău duhovnicesc, clar că nu-l vei mai avea fiu duhovnicesc, dimpotrivă, îl vei avea chiar duşman! La Nicula, când negociam
proiectele și banii pentru construcţie, nu negociam eu,
îl chemam pe domnul G. B., chiar dacă era fiu de-al meu
duhovnicesc cel care trebuia să ia lucrarea.
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En la concepción del hombre contemporáneo, en las
parroquias, sobre todo en las parroquias muy grandes,
como tenemos nosotros también la catedral, todos los
fieles son tus hijos espirituales y, de hecho, confiesas a
la mayoría, pero muy pocos están preocupados efectivamente por la vida espiritual. Hay muchos que vienen de
atrás, es decir se empeñan, luchan y, al final, te das cuenta
de que ellos te llegan a ser muy cercanos, porque ellos
procuran, por todo lo que dicen y hacen, ser lo que tú
también deseas, ya que, al final, tú también quieres –¿verdad?– que todos se salven. El problema es que los hijos
espirituales, a medida que llegan a ser tus discípulos,
empiezan ellos también a conocerte a ti muy, muy bien
y pueden errar o pueden surgir otros riesgos. Claro, se
pueden cristalizar también sentimientos u otras cosas
que no son saludables. No siempre los sentimientos son
espirituales. El sentimentalismo, en general, es un problema. Tengan cuidado aquí también, con los discípulos, mucho cuidado.
No hagas negocios con tus hijos espirituales, de ninguna manera. Si has llegado a hacer negocios con tu hijo
espiritual, está claro que ya no lo tendrás como hijo espiritual, al contrario, ¡lo tendrás como enemigo! En Nicula,
cuando negociábamos los proyectos y el dinero para las
obras, no era yo quien negociaba, hacía venir al señor G.
B., a pesar de que era un hijo espiritual mío el que iba a
hacer la obra.
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Chemam pe cineva care se şi pricepea la lucrul acesta,
dar și ca să nu negociez eu cu fiul duhovnicesc. Este
incompatibilitate!
Nici să dați împrumut! Să nu daţi bani împrumut la
fiii duhovniceşti. Dacă le dați de tot, cât ați putut să-i
ajutaţi sau au nevoie, Doamne ajută! Dacă le-ați dat bani
împrumut și nu mai pot să returneze, vi i-ați făcut duşmani. Ajutați pe toată lumea, dar nu daţi bani împrumut
la nimeni, dacă se poate!

Dar nici nu cereţi!
Da! Excepţiile întăresc regula, cum se zice, dar, deși
ce vă zic acum are caracter general, eu vă sfătuiesc să nu
daţi bani împrumut. Tot la Nicula – părintele Nicolae
ştie! – am avut câteva familii foarte apropiate de mânăstire, cărora le-am dat bani împrumut, nu mulţi, nu i-am
mai văzut pe la mânăstire, veci pururi. O familie a trecut
şi la catolici… Şi nu le-am făcut nimic, absolut nimic.
Atât, le-am dat banii şi nu au mai putut să-i dea înapoi.
Nu daţi bani împrumut la fiii duhovniceşti! Mai devreme
sau mai târziu, o să vedeţi, ajungeți la cuvântul meu!
Se poate, dar nu e recomandat să spovediţi monahi.
Ar trebui să fie şi invers! Dar eu nu vă recomand să spovediţi călugări.
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Llamaba a alguien que entendía de esto, pero también
lo hacía para no negociar yo con mi hijo espiritual. ¡Hay
incompatibilidad!
¡Tampoco den préstamo! No presten dinero a los hijos
espirituales. Si lo hacen, lo han de ofrecer, ayuden en lo
que puedan o lo que sea necesario, ¡Dios nos asista! Si
han prestado dinero y ya no se lo pueden devolver, los
han convertido en sus enemigos. Ayuden a todo el mundo,
pero no presten dinero a nadie, ¡si es posible!

¡Pero tampoco pidan!
¡Sí! Las excepciones confirman la regla, como se dice,
pero, aunque lo que les digo ahora tiene carácter general, yo les aconsejo no prestar dinero. En Nicula de nuevo
–¡el padre Nicolae lo sabe!– tuvimos unas cuantas familias muy cercanas al monasterio, a las que les prestamos dinero, no mucho, no las volvimos a ver por el
monasterio, nunca jamás. Una familia incluso pasó a
los católicos… Y no les hicimos nada, absolutamente
nada. Solo esto, les prestamos el dinero y no lo pudieron devolver. ¡No presten dinero a sus hijos espirituales! Más tarde o más temprano, ya verán, ¡me darán la
razón!
Es posible, pero no es recomendable confesar monjes. ¡Debería ser al revés, también! Pero yo no les recomiendo que confiesen monjes.
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Eu am fost, într-un an, la o mânăstire
și o maică de acolo m-a rugat s-o mărturisesc, pentru că duhovnicul era plecat.
Aceasta a fost de moment, dar, în calitate de preot de
mir, să nu fiţi duhovnici la călugări.

Invers, e recomandat. E obligatoriu,
poate…
Cel puţin, în ceea ce vă priveşte, ca preoţi, cred că e
recomandat să aveţi duhovnic călugăr. Nu e obligatoriu,
dar vă recomand! Sunt preoţi cu experienţă, preoţi în
vârstă, care de asemenea, au experienţă de familie şi de
pastoraţie şi, iar, nu e nici o problemă. Aici, în Ardeal,
există o simbioză între preoţii călugări şi preoţii de mir,
pe care n-o găsim în Moldova sau în sudul țării, şi acesta
e un plus pentru Biserică, să ştiţi, pentru viaţa duhovnicească în general, dar şi pentru a noastră, personală.
Așadar, vă recomand, dacă aveţi cazuri, îndrumaţi-i să
meargă la stareţii lor, la duhovnicii mânăstirii lor. Dacă
monahul respectiv se duce la un preot de mir să se spovedească, el însuși este o problemă!

Părintele Arsenie Boca, chiar așa spunea: „Aveţi preoţii voștri, spovediţi-vă
la ei!”
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Yo estuve, un año, en un monasterio y
una monja de allí me pidió que la confesara, ya que el sacerdote confesor
estaba de viaje.
Esto fue de momento, pero, como sacerdotes seculares, no sean padres espirituales de monjes.

Al revés, es recomendable. Es obligatorio, quizás…
Por lo menos, en lo que les concierne, como sacerdotes, creo que es recomendable tener un padre espiritual
monje. No es obligatorio, ¡pero les recomiendo! Hay sacerdotes con experiencia, sacerdotes mayores, que también
tienen experiencia familiar y pastoral y, lo mismo, no hay
ningún problema. Aquí, en Transilvania, hay una simbiosis entre los sacerdotes monjes y los sacerdotes seculares, que no encontramos en Moldavia o en el sur del
país, y esto es un plus para la Iglesia, que lo sepan, para
la vida espiritual en general, pero también para la nuestra, personal. Por lo tanto, les recomiendo, si tienen casos,
encamínenles para que vayan a sus abades, a los padres
confesores de su monasterio. Si dicho monje va a un
sacerdote secular a confesarse, ¡él mismo es un problema!

El padre Arsenie Boca, decía así mismo:
“Tienen a sus sacerdotes, ¡confiésense
con ellos!”
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Este necesară spovedania generală, atunci când cineva
îţi devine fiu duhovnicesc, dar nu numai atunci. Eu, în
practică, la călugări făceam aşa, inclusiv la cei care îmi
deveneau fii duhovniceşti. Nu imediat, dar, după o vreme,
când constatam că va rămâne statornic, pretindeam o
spovedanie generală. E ca radiografia pe care trebuie să
o aibă medicul de familie, ca să ştie tot istoricul bolilor.
Trebuie să-ţi cunoşti fiii duhovniceşti foarte bine. Şi nu
numai atunci, de asemenea în situaţii speciale. Noi o
facem, de pildă, înainte de hirotonie, dar şi în viaţa
credincioșilor sunt evenimente importante. Sigur că, la
operaţii grele, la boli, înainte de moarte, se impune de
la sine. Dar, când cineva îţi devine fiu duhovnicesc, este
necesar ca, după o vreme, şi nu foarte îndepărtată, să
faceţi o spovedanie generală. În mânăstire, doar atunci
se ştia că un frate nou este primit în obşte, când stareţul
îl chema la spovedania generală. La început, era primit
aşa, să mai vedem… ne mai gândim…, dar, după o vreme,
ziceam: „Spune-i fratelui cutare că trebuie să vină la spovedania generală!” Atunci ştia că va fi primit în obşte,
până atunci, nu.

Și nu cumva era luată o hotărâre ca
urmare a spovedaniei?
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Es necesaria la confesión general, cuando alguien se
convierte en tu hijo espiritual, pero no solo entonces. Yo,
en la práctica, con los monjes lo hacía así, incluso con
los que llegaban a ser mis hijos espirituales. No inmediatamente, pero, después de un tiempo, cuando constataba que iba a quedar firme, pretendía una confesión
general. Es como la radiografía que tiene que tener el
médico de cabecera, para saber todo el historial de enfermedades. Tienes que conocer a tus hijos espirituales muy
bien. Y no solamente en este caso, también en situaciones especiales. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, antes
de la ordenación, pero también en la vida de los fieles
hay acontecimientos importantes. Claro que en operaciones difíciles, enfermedades, antes de morir, se impone
de por sí. Pero, cuando alguien se convierte en tu hijo
espiritual, después de un tiempo, no muy lejano, es necesario que hagan una confesión general. En el monasterio, solo entonces se sabía que un nuevo hermano era
recibido en la comunidad, cuando el abad lo llamaba a
la confesión general. Al principio, era recibido así, ya
veremos… lo pensaremos…, pero, después de un tiempo,
yo decía: “¡Dile al hermano tal que tiene que venir a la
confesión general!” Entonces sabía que iba a ser recibido
en la comunidad, hasta entonces, no.

¿Y no se tomaba acaso una decisión como
consecuencia de la confesión?
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Nu! Orice păcătos se poate călugări!

E bine ca noi să-i chemăm pe fiii noștri duhovnicești la spovedania generală
sau să le sugerăm?
Le sugerezi, sigur, dar şi ei au să simtă nevoia aceasta.
Atenţie, eşti duhovnic, şi nu psihiatru sau psiholog!
Noi nu suntem psihiatri şi nici psihologi, să nu ne însuşim atribuții de genul acesta. Noi suntem duhovnici şi
lucrăm prin harul Sfântului Duh, să fim conştienţi de
asta.

Ieri a fost o discuţie pe tema aceasta și
chiar s-a încurajat, cumva, înspre știinţa psihologiei…
Sub nici o formă! Ştiinţa aceasta însumează concluzii
la care noi am ajuns de mult timp, prin practică. Dar
lucrarea duhovnicească are alte mijloace. De pildă, părintele Rafail Noica îndeamnă ca, atunci când ai o problemă
majoră şi vrei un răspuns din partea lui Dumnezeu, să te
rogi, să te duci la duhovnic cu încrederea că Dumnezeu
îţi vorbeşte prin gura lui, iar primul cuvânt pe care ţi-l
va spune îl iei ca din partea lui Dumnezeu, înţelegeţi? Şiatunci, unde sunt psihologul şi psihiatrul?
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¡No! ¡Cualquier pecador puede hacerse monje!

¿Está bien que nosotros seamos los que
llamemos a nuestros hijos espirituales
a la confesión general o que se lo sugiramos?
Les sugieras, claro, pero ellos también sentirán esta
necesidad.
¡Cuidado, eres padre espiritual, no psiquiatra o psicólogo! Nosotros no somos psiquiatras y tampoco psicólogos, no nos apropiemos atribuciones de este tipo.
Nosotros somos padres espirituales y obramos por la gracia del Espíritu Santo; seamos conscientes de ello.

Ayer hubo una discusión sobre este tema
e incluso se animó, de alguna manera,
hacia la ciencia de la psicología…
¡De ninguna manera! Esta ciencia suma conclusiones a las que nosotros hemos llegado hace mucho tiempo,
a través de la práctica. Pero la labor espiritual tiene otros
medios. Por ejemplo, el padre Rafail Noica anima,
cuando tienes un problema mayor y quieres una respuesta de Dios, a que ores, que vayas al padre espiritual
con la confianza de que Dios te habla por su boca, y la
primera palabra que te diga la tomas como de Dios,
¿entienden? Y entonces, ¿dónde están el psicólogo y el
psiquiatra?
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Tu nici nu ştii ce ai spus, probabil, nici nu îți aduci
aminte. Sunt mulţi oameni care vin, după ani de zile, şi
zic: „Părinte, am fost cândva şi mi-ați răspuns exact ce
aveam nevoie…” Iar tu nici măcar nu-ţi aduci aminte ce
i-ai zis, poate nici povestea lui!? Dar i-ai spus un cuvânt,
care a cântărit atât de greu încât viaţa lui s-a schimbat.
Or, aceasta nu e de la tine, că tu ai făcut un calcul psihologic, este lucrare dumnezeiască.

Arhimandritul Sofronie spune, foarte
frumos, că, acolo unde începe lucrarea
lui Dumnezeu, știinţa nu se mai aplică.
Dar dacă noi nu începem cu lucrarea lui Dumnezeu şi
începem cu ştiinţa…

Noi nu suntem psihologi, dar nici psihologii să nu ţină loc de preoţi!
Aşa e, dar persoanele bolnave, cu probleme patologice, trebuie îndrumate delicat la medic, la psiholog şi
la psihiatru.

Sfântul Apostol Iacob spune că dacă
„e cineva bolnav între voi, chemaţi preoţii Bisericii, să se roage pentru el ”!
(Iac 5, 14)
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Tú ni siquiera sabes lo que has dicho, probablemente, ni
siquiera te acuerdas. Hay mucha gente que viene, tras años,
y dice: “Padre, he venido en algún momento y me ha dado
exactamente la respuesta que necesitaba…” Y tú ni siquiera
te acuerdas de lo que le has dicho, ¿¡quizás ni siquiera recuerdes su historia!? Pero le has dicho una palabra, que ha pesado
tanto que su vida ha cambiado. Ahora bien, esto no viene de
ti, que tú hayas hecho un cálculo psicológico, es obra divina.

El archimandrita Sofronio dice, de una
manera muy bella, que, allí donde
empieza la obra de Dios, la ciencia ya
no se aplica.
Pero si nosotros no empezamos con la obra de Dios y
empezamos con la ciencia…

Nosotros no somos psicólogos, ¡pero los
psicólogos tampoco tienen que hacer de
sacerdotes!
Así es, pero las personas enfermas, con problemas
patológicos, hay que dirigirlas delicadamente al médico,
al psicólogo y al psiquiatra.

El Apóstol Santiago dice que ¡Si “alguien
está enfermo, que llamen a los presbíteros de la Iglesia, para que oren por él ”!
(Stg 5,14)
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Aşa este şi aşa şi facem, dar sunt persoane care trebuie ajutate şi de medici. Nu trebuie excluşi medicii, nici
ei nu trebuie să ne excludă pe noi, dar nici noi pe ei. Sunt
persoane cu probleme şi sunt din ce în ce mai multe, cum
zicea părintele Vasile Istrate. Sunt oameni bolnavi. Cel
puţin în ultimii ani, eu am observat o depresie generală,
care e patologică. Oamenii nu mai ştiu încotro să se
îndrepte, nu mai au soluţii. Sigur că trebuie să-i îndrumăm şi la maslu şi să le facem rugăciuni, nu se pune problema, dar nu excludem medicii și medicina!
Unul dintre sfaturi: dacă nu-ţi mai foloseşti fiul duhovnicesc, îndrumă-l spre altul/alţii pe care-i cunoşti. E
bine, totuşi, să nu-i laşi pe mâna oricui – să mă iertaţi!
–, dar şi printre noi sunt lupi îmbrăcaţi în piei de oaie. E
periculos să-i laşi să ajungă pe mâna oricui, mai ales
unde se verifică, unde ştii clar şi concret, iar noi ştim
multe, foarte multe; foarte multe lucruri ştim noi şi unii
despre alţii. Așadar, trebuie să avem în vedere să nu-i
lăsăm pe mâna oricui. Iertare!
Să dai canon numai fiilor tăi duhovniceşti şi, dacă se
poate, numai până la următoarea spovedanie. Adică, dacă
nu sunt fiii tăi duhovniceşti, dacă s-au spovedit de conjunctură, poţi să le dai doar un mic canon de rugăciune.
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Así es y así lo hacemos, pero hay personas que necesitan ser asistidas también por los médicos. No hay que
excluir a los médicos, ellos tampoco tienen que excluirnos a nosotros, pero nosotros tampoco a ellos. Hay personas con problemas y las hay cada vez más, como decía
el padre Vasile Istrate. Hay personas enfermas. Por lo
menos en los últimos años, yo he observado una depresión general, que es patológica. La gente ya no sabe adónde
dirigirse, ya no tiene soluciones. Claro que tenemos que
dirigirlos también hacia la Unción de los enfermos y orar
por ellos, sin lugar a dudas, ¡pero tampoco hay que excluir
a los médicos y a la medicina!
Uno de los consejos: si ya no le eres útil a tu hijo espiritual, dirígele hacia otro/otros que conozcas. Está bien,
de todos modos, que no les dejes en manos de cualquiera
–¡perdónenme!–, pero entre nosotros también hay lobos
con pieles de ovejas. Es peligroso dejarles en manos de
cualquiera, sobre todo cuando está comprobado, donde
sabes clara y concretamente, y nosotros sabemos muchas
cosas, muchísimas; sabemos muchas cosas también nosotros los unos de los otros. Por lo tanto, tenemos que tener
en cuenta no dejarlos en manos de cualquiera. ¡Perdón!
Hay que imponer penitencia solo a tus hijos espirituales y, si es posible, solo hasta la siguiente confesión.
Es decir, si no son tus hijos espirituales, si se han confesado por coyuntura, puedes imponerles solo una pequeña
penitencia de oración.
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Nu ai dreptul să dai canon, mai ales dacă are duhovnic. Sunt fii duhovniceşti care se spovedesc la altcineva,
pentru că le e ruşine să meargă la duhovnic şi să-i spună.
Trebuie să le spui: „Chiar dacă te-ai spovedit la mine, te
duci la duhovnicul tău şi repeţi spovedania. Repeţi spovedania!”

Și atunci nu-l dezlegi la împărtășanie.
Depinde de păcate.

Dar sunt cazuri… De exemplu, eu am
fii duhovnicești care sunt fiii duhovnicești ai părintelui Serafim de la Cășiel
și stau foarte departe, pe la Ciucea. Și
părintele le-a zis: „Nu veniţi la mine
tot timpul, mergeţi la părintele Vasile,
la Cluj, vă spovediţi acolo și la mine
veniţi când puteţi, o dată pe an”.
Şi, când e vorba de oprit de la împărtăşanie, părinţilor, sfatul meu duhovnicesc este să nu o faceţi decât până
la următoarea spovedanie, să nu daţi mai mult, de exemplu: 1 an, 3, 7, 15!?

Dacă un credincios vine și îţi mărturisește faptul că duhovniculsau un alt preot
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No tienes el derecho de imponer penitencia, sobre
todo si tienen padre espiritual. Hay hijos espirituales
que se confiesan con otra persona, porque les da vergüenza ir al padre espiritual a decírselo. Tienes que
decirles: “Aunque te hayas confesado conmigo, vas a tu
padre espiritual y repites la confesión. ¡Repites la confesión!”

Y entonces no le absuelves para la comunión.
Depende de los pecados.

Pero hay casos… Por ejemplo, yo tengo
hijos espirituales que son los hijos espirituales del padre Serafim de Căşiel y
viven muy lejos, cerca de Ciucea. Y el
padre les dijo: “No vengan a mí siempre, vayan al padre Vasile, a Cluj, se
confiesan allí y a mí vienen cuando puedan, una vez al año”.
Y, cuando se trata de prohibir la comunión, padres, mi
consejo espiritual es que lo hagan solamente hasta la
siguiente confesión, no lo hagan para más tiempo, por
ejemplo: 1 año, 3, 7, ¿¡15!?

Si un fiel viene y te confiesa que su
padre espiritual u otro sacerdote le ha
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i-a dat oprire de la Sfânta Împărtășanie, iar ţie îţi mărturisește păcatul
respectiv și altele pe lângă, noi îi putem
da, pentru mărturisirea făcută, dezlegare?
Nu! Adică el a mai mărturisit păcatele. A primit dezlegarea pentru păcate. E vorba de canon.

Mi s-a întâmplat chiar aici, la mânăstire. Am spovedit o credincioasă, care
era oprită de la împărtășanie.
Acela e un canon. Dar nu că nu a fost dezlegată de
păcate! Cum se încheie spovedania? Eu nu pot să pricep
asta! Cum închei o spovedanie, dacă nu-i dai dezlegare?
Îi dai dezlegare de păcate!

Dezlegarea de păcate i-o dau, dar pentru împărtășanie…
Noi am legat prea mult spovedania de împărtăşanie
şi invers. Aici e o problemă care trebuie să ne-o lămurim: nu sunt legate indisolubil, în sensul de timp și spațiu,
nu!

Vin oamenii, se spovedesc aici, își spun
păcatele, primesc canon și merg la altul
și-i dezleagă…
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prohibido la Santa Comunión, y a ti
te confiesa dicho pecado y otros también,
¿nosotros le podemos dar, por la confesión hecha, la absolución?
¡No! Es decir él ya ha confesado una vez sus pecados.
Ha recibido la absolución para estos pecados. Se trata de
la penitencia.

Me ha pasado aquí mismo, en el
monasterio. He confesado una fiel, que
tenía prohibido comulgar.
Esa es una penitencia. ¡Pero no es que no haya recibido absolución de los pecados! ¿Cómo acaba la confesión? ¡Yo no puedo entenderlo! ¿Cómo acabas una confesión, si no le das la absolución? ¡Le das la absolución
de los pecados!

La absolución de los pecados se la doy,
pero para la comunión…
Nosotros hemos relacionado demasiado la confesión
con la comunión y al revés. Aquí hay un problema que
hay que aclarar: no están unidas indisolublemente, en el
sentido de tiempo y espacio, ¡no!

Viene la gente, se confiesa aquí, dice sus
pecados, recibe penitencia y va a otro y
se la levanta…
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Cine l-a legat, trebuie să-l și dezlege! Acum, tot de la
caz la caz, dacă duhovnicul respectiv şi-a permis… Dacă
nu e fiul tău duhovnicesc, nu poţi să-i dai un canon de
genul acesta. Deci, dacă omul a venit şi a mărturisit
păcate grele, trebuie să-i spui neapărat că are nevoie de
duhovnic şi că numai el, până la urmă, poate să-i rezolve
problemele, deoarece păcatele au consecinţe. De pildă,
un avort are consecinţe pe toată viaţa. Avem femei la
vârste înaintate, care nu s-au obişnuit cu gândul omuciderii, conştiinţa le acuză din ce în ce mai mult, chiar
dacă acum sunt vârstnice şi cuminţi. Problema avortului e delicată şi conştiinţa e foarte încărcată, în privinţa
aceasta.

Dacă dai dezlegarea, automat trebuie
să se împărtășească?
Nu!

Cred că poate să fie o persoană care a primit un canon greu, de câţiva ani, dar
ea, între timp, vine și se spovedește.
Poate să se spovedească. Chiar dacă nu se împărtăşeşte, se poate spovedi de câte ori doreşte. Dacă are
duhovnic, atunci să meargă la respectivul să-i dea dezlegare.
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¡Quien se la haya impuesto, tendrá que levantársela
también! Ahora, también según cada caso concreto, si el
padre confesor respectivo se ha permitido… Si no es tu hijo
espiritual, no puedes imponerle una penitencia de este
tipo. Por tanto, si el hombre ha venido y ha confesado pecados graves, tienes que decirle necesariamente que le hace
falta un padre espiritual y que solo este, al fin y al cabo,
puede resolverle los problemas, ya que los pecados tienen
consecuencias. Por ejemplo, un aborto tiene consecuencias para toda la vida. Tenemos mujeres mayores de edad,
que no se han acostumbrado con el pensamiento del homicidio, la conciencia les acusa cada vez más, aunque ahora
sean ancianas y sensatas. El problema del aborto es delicado y la conciencia está muy cargada, en este sentido.

Si das la absolución, ¿automáticamente
tiene que comulgar?
¡No!

Creo que puede haber una persona que
haya recibido una penitencia difícil,
para varios años, pero ella, entre tanto,
viene y se confiesa.
Puede confesarse. Aunque no comulgue, se puede confesar todas las veces que desee. Si tiene padre espiritual,
entonces que vaya al respectivo a pedirle que le levante
la penitencia.
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Duhovnicul, dacă e responsabil, ştie limita: între timp
pot interveni probleme, cum ar fi boala sau iminența
morții.
Chiar dacă se spovedesc, nu pot să se împărtăşească
până când nu-şi rezolvă problema. Tu îl dezlegi de păcate,
dar nu se poate împărtăşi până când el nu-şi opreşte
păcatul. Nu tu-l opreşti, ci păcatul lui îl opreşte de la
împărtăşanie. Oricui se spovedeşte îi dai dezlegare, dar
nu e obligatoriu să se şi împărtăşească.
Fiecare spovedanie e şi un moment de cateheză. În
spovedanie, trebuie să-i şi catehizaţi, să le explicaţi cum
stau lucrurile, chiar puteţi să le arătaţi din Molitfelnic ce
se zice pentru păcatul cutare. Se vor îngrozi, e drept, dar
frica păzește.

Dacă nu e prima dată…
Nu, prima dată, nu! Totuşi, cel puţin la primele spovedanii, trebuie să fim foarte îngăduitori şi aşa… să tatonăm, să ne dăm seama şi noi cine e în faţa noastră. Încet,
încet, cu paşi mărunţi, trebuie continuat.

Aș vrea să vă spun – apropo de canoanele la spovedanie – eu am primit o
sugestie de la un tânăr foarte credincios.
Zice: „Părinte, aţi putea să vă folosiţi
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El padre espiritual, si es responsable, conoce el límite:
entre tanto pueden intervenir problemas, como la enfermedad o la inminencia de la muerte.
Aunque se confiesen, no pueden comulgar hasta que
no resuelvan el problema. Tú le das la absolución de los
pecados, pero no puede comulgar hasta que él no pare
de cometer el pecado. No eres tú quien le prohíbes la
comunión, sino su pecado se la prohíbe. A toda persona
que se confiesa le das absolución, pero no es obligatorio
que reciba la comunión también.
Cada confesión es también un momento de catequesis. En la confesión, tienen que catequizarlos, explicarles como son las cosas, incluso les pueden mostrar en el
Breviario lo que se dice para tal pecado. Se aterrorizarán,
es verdad, pero el miedo salvaguarda.

Si no es la primera vez…
No, la primera vez, ¡no! Sin embargo, por lo menos en
las primeras confesiones, hemos de ser muy clementes
y así… tantear, darnos cuenta nosotros también de quién
está delante de nosotros. Poco a poco, con pasos diminutos, hay que seguir.

Querría decirles –con respecto a las penitencias en la confesión– yo he recibido
una sugerencia de un joven muy creyente. Dice: “Padre, podría utilizar la
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și de următorul canon, la un tânăr, de
exemplu, zicea, și la cei mai în vârstă,
să le dai canon ca, într-o perioadă de
câteva luni, să aducă la biserică cel puţin
o persoană”. E un lucru foarte mare.
Asta e un lucru potrivit, da.

Cineva a făcut un păcat, avort. I-a dat
canon să boteze un copil, dar deja au
trecut 30 de ani și nu a botezat; nu putea
să ia un copil de pe stradă și să-l boteze.
Nu s-a spovedit 20 de ani, din cauza
acelui canon…
Cu botezul e o practică, să ştiţi că eu am moștenit-o aşa
de la înaintaşi şi de la mulţi părinţi pe care i-am cunoscut în viaţa mea. Se încearcă o compensare. Copiii avortaţi sunt o problemă. Ce facem cu ei, totuşi? Aceasta e
problema! Adică trupul poate fi ucis, atât cât a fost el, dar
sufletul nu, sufletul e nemuritor, ce se întâmplă cu el?
Nu se mântuieşte? Noi îi pomenim, chiar la Liturghie, la
Proscomidie: prunci fără de vreme, parte bărbătească şi
parte femeiască. Unii părinţi zic că nu se pomenesc. Ba,
se pomenesc, cu caracter general, dar se pomenesc.
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siguiente penitencia, en un joven, por
ejemplo, decía, y también en los mayores, imponerles como penitencia que, en
un período de unos meses, traer a la iglesia por lo menos una persona.” Es una
cosa muy grande.
Esto es muy adecuado, sí.

Alguien cometió un pecado, un aborto.
Recibió la penitencia de bautizar a un
niño, pero pasaron ya 30 años y no lo
había bautizado todavía; no podía coger
un niño de la calle y bautizarlo. No se
confesó durante 20 años, por culpa de
aquella penitencia…
Lo del bautismo es una práctica, sepan que yo la he heredado así de mis predecesores y de muchos padres que he
conocido en mi vida. Se intenta una compensación. Los
niños abortados son un problema. ¿Qué hacemos con ellos,
no obstante? ¡Este es el problema! Es decir el cuerpo puede
ser matado, por poco que haya sido, pero el alma no, el
alma es inmortal, ¿qué pasa con ella? ¿No se salva? Nosotros los recordamos, incluso en la Divina Liturgia, en el oficio de Proposición: infantes sin tiempo, varones y mujeres.
Algunos padres dicen que no se conmemoran. Sí, se conmemoran, con carácter general, pero sí se conmemoran.
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Ceea ce cred eu este că aceşti copii nu trebuie lăsaţi
aşa. Trebuie conştientizate femeile, dar nu numai, că
n-au făcut singure copiii respectivi; şi bărbații sunt vinovaţi, şi ei trebuie spovediţi. Dacă a fost de acord, dacă nu
a oprit-o să facă avort sau dacă chiar el a împins-o să
facă acest lucru, e la fel de vinovat, nu? Trebuie făcut ceva
cu copiii aceştia. Şi-atunci, părinţii duhovnicești au încercat formule compensatorii, au îndemnat la fapte bune,
să se boteze copiii familiilor sărmane, să aprindă lumânări. Dar cred că aceşti copii trebuie pomeniţi, trebuie
individualizaţi, personalizaţi, pentru că sunt suflete, sunt
persoane, la urma urmei. Dacă nu, ce sunt, ceva abstract?
Dar nefiind botezaţi…
Nu au nume…
Dar să vă zic altceva. Eu am găsit…

Cu tot neamul lor cel adormit…
Da, dar acestea nu sunt soluţii. Oamenii vor soluţii
concrete, părinţilor!

La sinucigași, să se pună parastas, dacă
înmormântarea n-am făcut-o?
Nu se pune parastas. Şi am zis: de vreme ce nici înmormântare n-am avut voie să facem, vă închipuiţi că nici
parastas nu putem face, dar mai aveţi 3-4 morţi acolo în
familie. Ei, treceţi-i pe ei şi cu tot neamul lor cel adormit.
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Lo que yo creo es que a estos niños no hay que dejarles
así. Hay que concienciar a las mujeres, pero no solamente,
ya que no han hecho solas a estos niños; los hombres también son culpables, a ellos también hay que confesarlos.
Si él ha estado de acuerdo, si no la ha detenido a hacer el
aborto o si él mismo la ha empujado a hacerlo, es igual de
culpable, ¿verdad? Hay que hacer algo con estos niños. Y
entonces, los padres espirituales han intentado fórmulas compensatorias, han animado a buenas obras, a bautizar los niños de las familias pobres, a encender velas.
Pero creo que a estos niños hay que recordarlos, hay que
individualizarlos, personalizarlos, porque son almas, son
personas, al fin y al cabo. Si no, ¿qué son, algo abstracto?
Pero al no ser bautizados...
No tienen nombres...
Pero, les puedo decir otra cosa. Yo he encontrado...

Con todos sus parientes fallecidos…
Sí, pero estas no son soluciones. ¡La gente quiere soluciones concretas, padres!

Para los suicidas, ¿se puede hacer oficio de
responso, si los funerales no se han hecho?
No se hace oficio de responso. Y he dicho: ya que para
los funerales no hemos tenido permiso, se imaginan que
tampoco responso podemos hacer, pero tienen 3-4 difuntos allí en la familia. ¡Menciónenles a ellos y a todos los
parientes fallecidos!
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La copiii avortaţi am găsit și alte compensări. Cu botezul nu se reuşeşte. Dar, la luminaţie – pomenirea morților,
în Ardeal, de inspirație catolică –, pe lângă morții la care
te duci, mai găsești morminte părăsite: ia numele, pune
o lumânare. În primele veacuri creştine, nu reuşeau toţi
cei ce credeau în Hristos să fie botezaţi înainte de martiriu. Însă, cei care reușeau, își luau numele celor care
nu apucau să fie botezaţi. Nu era substituire, dar era o
formă de asumare! Nu știu, Dumnezeu ştie! De aceea,
părinţii duhovnici îndemnau să se facă un botez.

Îi dă un nume…
Cred că nu trebuie lăsaţi la întâmplare. Sunt copii care
s-au născut şi le-au dat nume şi au murit înainte de botez.
Atunci?

Sau altă problemă: o sarcină oprită în
evoluţie sau avort spontan.
Acum, oamenii le dau nume dinainte… Așadar, cred
că se pot personaliza inclusiv cu nume şi se pot face rugăciuni. Că nu facem parastase… Dar, dacă se pomenesc la
Liturghie, la Proscomidie, în general…
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Para los niños abortados hemos encontrado también
otras compensaciones. Con el bautismo no se logra.
Pero, el Día de Todos los Santos –conmemoración de
los difuntos, en Transilvania, de inspiración católica–,
además de los muertos a cuyas tumbas vas, encuentras
tumbas abandonadas: toma el nombre, pon una vela.
En los primeros siglos cristianos, no lograban ser bautizados antes del martirio todos los que creían en Cristo.
Pero, los que sí lo lograban, tomaban los nombres de
los que no llegaban a ser bautizados. No era sustitución,
¡pero sí era una forma de asumir! No sé, ¡Dios lo sabe!
Por eso, los padres espirituales animaban a hacerse un
bautismo.

Le pone un nombre…
Creo que no hay que dejarlos al azar. Hay niños que
han nacido y les han puesto nombre y se han muerto
antes del bautismo. ¿Entonces?

U otro problema: un embarazo detenido
en su evolución o aborto espontáneo.
Ahora, la gente les pone nombre antes… Por lo
tanto, creo que se pueden personalizar incluso con
nombres y se pueden hacer oraciones. El hecho de
que no hagamos oficios de responso… Pero, si se
recuerdan en la Liturgia, en el oficio de la Proposición, en general...

264

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

La noi la ședinţă, la Huedin, a fost întrebarea aceasta și toată lumea a zis că
parastasul se poate face, că parastasul
e o rugăciune de iertare.
Părinte, ce faci cu mortul între Crăciun şi Bobotează?
Nu-l înmormântezi? Păi, dacă îl înmormântezi, poţi să
faci şi parastas.

E vorba de sinucigași. Părintele protopop a ridicat problema și a zis să nu-i
judecăm noi pe pământ. Parastasul
e o rugăciune de iertare.
Eu am prins tradiţia aceasta. De exemplu, sinucigaşii
nu erau înmormântaţi în cimitir, ci în afara lui, dar, după
şapte ani, erau aduşi în cimitir. Peste şapte ani erau dezgropaţi, înhumaţi din nou, în cimitir, cu toată rânduiala
înmormântării şi începeau să se facă slujbe după tradiție.
Dar cred că se pot face parastase. Dacă la Liturghie nu
pot fi pomeniți, totuşi, chiar nu facem nimic pentru oamenii aceia? Nu cred că e corect!

A fost un articol pe tema aceasta în
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En nuestra reunión, en Huedin, se ha
hecho esta pregunta y todo el mundo
ha dicho que el oficio de responso sí se
puede hacer, ya que el responso es una
oración de perdón.
Padre, ¿qué haces con el difunto entre la Navidad y la
Epifanía? ¿No lo entierras? Pues, si lo entierras, puedes
hacer también oficio de responso.

Se trata de suicidas. El padre arcipreste
ha planteado la cuestión y ha dicho
que no los juzguemos nosotros en la tierra. El oficio de responso es una oración
de perdón.
Yo he alcanzado esa tradición. Por ejemplo, los suicidas no se enterraban en el cementerio, sino fuera de él,
pero, después de siete años, eran traídos al cementerio.
Después de siete años se desenterraban, se sepultaban
de nuevo, en el cementerio, en toda regla de los funerales y empezaban a celebrarse oficios según la tradición.
Pero creo que sí se pueden hacer oficios de responso. Si
en la Liturgia no se pueden recordar, no obstante, ¿de
veras no hacemos nada por esa gente? ¡No creo que sea
correcto!

Hubo un artículo sobre este tema en
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ziarul „Lumina” și scria clar că sunt
anumite momente când poţi să-i pui pe
sinucigași la pomenit.
Când e pomenirea generală a morţilor, se pot pomeni.

Și noi intervenim cu rugăciunea, Dumnezeu dispune.
Sigur că Dumnezeu dispune, și Dumnezeu e mai bun
ca noi.

S-au ridicat mulţi care au spus că,
poate, în ultima clipă, s-a gândit la
Dumnezeu și a zis, ca tâlharul de pe
cruce: „Dumnezeule, iartă-mă!” Iar
noi îl judecăm pe pământ și zicem că
nu-i facem parastas.
Mai este o problemă în ceea ce priveşte sinucigaşii, să
ştiţi că e un lucru care se repetă în istoria neamului respectiv. Şi-atunci, care e rezolvarea? În general, din generaţie în generaţie, în neamul unde s-a întâmplat o sinucidere, se mai întâmplă. Şi-atunci, care e soluţia? Nu
rugăciunea? Nu slujbele?
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el periódico “Lumina” y estaba escrito
claramente que hay determinados
momentos en que puedes recordar a los
suicidas.
Cuando es la conmemoración general de los muertos,
sí se pueden recordar.

Y nosotros intervenimos con la oración,
Dios dispone.
Claro que Dios dispone, y Dios es más bueno que nosotros.

Se han levantado muchos para decir
que, tal vez, en el último instante, haya
pensado en Dios y haya dicho, como el
ladrón en la cruz: “¡Dios mío, perdóname!” Y nosotros lo juzgamos en la
tierra y decimos que no le hacemos responso.
Hay otro problema con respecto a los suicidas, que
sepan que es una cosa que se repite en la historia de dicha
familia. Y entonces, ¿cómo resolverlo? En general, de
generación en generación, en la familia donde ha ocurrido un suicidio, vuelve a ocurrir. Y entonces, ¿cuál es
la solución? ¿No es la oración? ¿No son los oficios religiosos?
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Nu faci sfeștanie la casa sinucigașului?
O faci!
Chiar e obligatoriu, la oricine!
Când cineva vine cu gânduri sinucigaşe sau chiar cu
încercări de suicid, întreb dacă nu cumva în familie,
cândva, cineva…? S-ar putea să ştie, dacă nu, să întrebe
pe părinţi şi va afla că cineva din familie s-a sinucis. Şi
atunci ce faci? Te rogi pentru amândoi! Unii părinţi spun
că sunt suflete neodihnite care influenţează negativ,
transmit, se resimt în neamul respectiv, iar atunci trebuie intervenit cumva şi nu se poate interveni decât cu
rugăciuni. Şi rugăciunile care sunt? Liturghia, pomenirea!

Anul trecut a fost, după cum știţi, la
Tarniţa, acea sinucidere a unui tată cu
doi copii. Ei, aici, spuneţi-mi, vă rog,
copilașii aceia – unul era bolnav, unul
era minor – ce vină aveau ei? Sufletele lor… nu ne putem ruga pentru ei?
Ne putem ruga pentru ei, e vorba de el. Este o întâmplare, cred că despre Sfântul Pimen. Sfântul Pimen avea
un ucenic, care s-a lepădat de Hristos și a și murit neîndreptat. Și se ruga pentru ucenicul lui, şi îi apare Hristos,
în vedenie, şi îi zice: „De ce te rogi pentru el? S-a lepădat,
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¿No se hace bendición de la casa del suicida? ¡Sí se hace!
Es incluso obligatorio, ¡de cualquiera!
Cuando alguien viene con pensamientos suicidas o
incluso con intentos de suicidio, pregunto si ¿no será
acaso que en la familia, en algún momento, alguien...?
Es posible que lo sepa, si no, que pregunte a los padres y
sabrá que alguien de la familia se suicidó. Y entonces
¿qué haces? ¡Oras por los dos! Algunos padres dicen que
son almas sin descanso que influencian negativamente,
transmiten, se resienten en la familia respectiva, y entonces hay que intervenir de alguna manera y no se puede
intervenir sino por las oraciones. Y las oraciones ¿cuáles son? ¡La Liturgia, la conmemoración!

El año pasado ocurrió, como se sabe, en
Tarniţa, aquel suicidio de un padre con
dos hijos. Entonces, díganme, por favor,
esos niños –uno estaba enfermo, otro era
menor– ¿qué culpa tenían ellos? Sus
almas… ¿no podemos orar por ellos?
Podemos orar por ellos, se trata de él. Hay una historia, creo que sobre San Pimén. San Pimén tenía un discípulo, que negó a Cristo y se murió sin corregirse. Y
oraba por su discípulo, y Se le aparece Cristo, en visión,
y le dice: “¿Por qué oras por él? Me ha negado,
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nu are nici un rost să te mai rogi pentru el!” Dar el continuă şi se roagă, ani îndelungaţi, şi din nou i Se arată
Hristos şi îi zice: „Pentru dragostea pe care i-ai purtato ucenicului tău, te-ai făcut asemenea Mie şi l-ai mântuit pe ucenicul tău”. Așadar, dacă te poţi ruga pentru cel
care s-a lepădat de Hristos, nu te poţi ruga pentru sinucigaşi?
Cred eu că e mai mult să te lepezi de Hristos decât
sinuciderea, deşi ambele sunt păcate împotriva Duhului Sfânt. Sinuciderea şi lepădarea de Hristos sunt păcate
împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă nici în veacul
de acum, nici în cel ce va să fie.
Cred că aceste restricții au o logică pedagogică, ca să
nu încurajăm fenomenul şi în ceea ce priveşte avortul, şi
în ceea ce priveşte sinuciderea. Dar, în realitate şi în practică, trebuie să facem rugăciuni pentru ei. Noi nu ştim
judecăţile lui Dumnezeu, sunt nepătrunse, nu le cunoaştem noi.
Am întâlnit, în Grecia, o familie: ea era din România,
căsătorită acolo, o unguroaică convertită la ortodoxie,
care are un copil autist. Acum, copilul trebuie să aibă
vreo 30 de ani; el nu ştie ce e cu el, deşi – aţi văzut – în
ultima vreme, cercetările ştiinţifice spun foarte multe
lucruri pozitive despre aceşti copiii. Dar mama lui a fost
foarte interesată de ce se va întâmpla cu el: copilul acesta
se mântuieşte sau nu se mântuieşte?

“HIJO, YO TE QUISE SER C A NDEL A A L A NOCHECER …”!

271

¡no tiene ningún sentido que sigas orando por él!” Pero,
él sigue y ora, durante largos años, y de nuevo Se le
aparece Cristo y le dice: “Por el amor que has tenido
por tu discípulo, te has hecho semejante a Mí y has salvado a tu discípulo”. Por lo tanto, si puedes orar por el
que ha negado a Cristo, ¿no puedes orar por los suicidas?
Creo yo que es más renegar de Cristo que el suicidio,
aunque los dos son pecados contra el Espíritu Santo. El
suicidio y la negación de Cristo son pecados contra el
Espíritu Santo, que no se perdonan ni en este mundo, ni
en el venidero.
Creo que estas restricciones tienen una lógica pedagógica, para que no avivemos el fenómeno con respecto
al aborto, y con respecto al suicidio. Pero, en realidad y
en la práctica, debemos orar por ellos. Nosotros no sabemos los juicios de Dios, son inescrutables, nosotros no
los conocemos.
Encontré, en Grecia, una familia: ella era de Rumanía, casada allí, una húngara convertida a la ortodoxia,
que tenía un hijo autista. Ahora, el niño debe de tener
alrededor de los 30 años; él no sabe qué pasa con él, aunque –han visto– últimamente, las investigaciones científicas dicen muchas cosas positivas sobre estos niños.
Pero, su madre estaba muy interesada en lo que iba a
pasar con él: ¿este niño se salva o no se salva?
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A primit un răspuns de la un duhovnic, în felul următor: în împărăţia lui Dumnezeu, dacă vom ajunge – să
dea Dumnezeu să ajungem! –, vom avea vârsta bărbatului desăvârşit, zicem noi, vârsta lui Iisus Hristos, aproximativ 30 de ani, când omul are toată deschiderea: toate
capacităţile intelectuale, fizice şi spirituale sunt la capacitate maximă, deschise total. În împărăţia lui Dumnezeu, toţi vom avea aceeași vârstă, nu contează că ai murit
copil sau bătrân. Deci, vom avea integralitate din toate
punctele de vedere. Şi ea a primit o mare mângâiere, adică
şi-a dat seama că fiul ei, chiar dacă e limitat, poate să se
mântuiască. Părintele Teofil Părăian se întreba cum va
fi în cer, tot orb? Şi era mulţumit şi să fie orb, numai să
fie în rai. Dar nu va fi orb, nu?

Când mergem la căpătâiul muribunzilor, noi nu putem împărtăși pe cei care
nu sunt în deplinătatea facultăţilor
mintale.
Nu e adevărat!

Nu nebuni, deci care nu sunt raţionali…
Şi aici e o problemă…

E altă problemă, dar tot așa, comparativ cu cel care e redus, nici el
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Recibió una respuesta de un padre espiritual, como
sigue: en el reino de Dios, si es que llegamos –¡Dios quiera
que lleguemos!–, tendremos la edad del hombre perfecto,
decimos nosotros, la edad de Jesucristo, aproximadamente 30 años, cuando el hombre tiene toda la apertura:
todas las capacidades intelectuales, físicas y espirituales
están en capacidad máxima, abiertas plenamente. En el
reino de Dios, todos tendremos la misma edad, no importa
si has muerto niño o anciano. Pues, tendremos integralidad desde todos los puntos de vista. Y ella recibió un
gran alivio, es decir se dio cuenta de que su hijo, aunque
estaba limitado, podía salvarse. El padre Teofil Părăian
se preguntaba cómo sería en el cielo, ¿también ciego? Y
estaba contento de ser también ciego, con tan solo que
esté en el paraíso. Pero, no será ciego, ¿verdad?

Cuando vamos a la cabecera de los moribundos, nosotros no podemos dar la
comunión a los que no están en la plenitud de sus facultades mentales.
¡No es verdad!

No locos, sino cuando no son cuerdos…
Aquí también hay un problema…

Hay otro problema, pero igual, con respecto
al que está escaso de luces, él tampoco
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nu pricepe ce se întâmplă cu el. Îi
putem oferi Sfânta Împărtășanie, dacă
nu-l putem nici spovedi? Ce poţi să-i
faci? Îi dai dezlegare.
Păi, un autist are mintea unui copil de 5 ani, deci practic, chiar dacă are 70 de ani, el e tot la 5 ani. Un copil până
la 7 ani îl împărtăşeşti, nu?

Sunt autiști care pot să facă și calcule
matematice…
Da, acum am auzit de un copil autist că a fost dus cu
avionul, dintr-un loc în altul, şi, după ce a ajuns acasă,
a făcut o hartă, la scară, cu tot ce a văzut el, cu amănunte.
De unde e aceasta?

Deci, capacităţi intelectuale au, dar nu
pot să socializeze.
În ceea ce priveşte împărtăşirea pe patul de moarte,
mai ales dacă sunt oameni cunoscuţi, nici nu se poate
pune problema să nu-i împărtăşeşti. Trebuie să-i împărtăşeşti! Chiar dacă nu i-ai cunoscut, stai de vorbă cu familia, ea îţi va spune cine e și în virtutea aceasta îl
împărtășești. Am găsit într-o carte duhovnicească – sigur
că lucrurile sunt duse la extrem, dar pot fi folosite în situaţii de genul – despre cineva care, subit,
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entiende lo que pasa con él. ¿Podemos
ofrecerle la Santa Comunión, si ni
siquiera podemos confesarlo? ¿Qué puedes hacerle? Le das la absolución.
Pues, un autista tiene la mente de un niño de 5 años,
por tanto prácticamente, aunque tenga 70 años, él sigue
en la edad de los 5 años. A un niño hasta los 7 años le das
la comunión, ¿no?

Hay autistas que pueden incluso hacer
cálculos matemáticos…
Sí, ahora he oído hablar de un niño autista que fue llevado en avión, de un lugar a otro, y, después de llegar a
casa, hizo un mapa, a escala, con todo lo que vio él, con
detalles. ¿Cómo puede ser esto?

Pues, capacidades intelectuales sí tienen,
pero no pueden socializar.
Con respecto a la comunión en el lecho de muerte, sobre
todo si son personas conocidas, ni siquiera se puede plantear la cuestión de no darles la comunión. ¡Tienes que darles la comunión! Aunque no los hayas conocido, hablas
con la familia, te dirán quién es y en virtud de esto le das
la comunión. He encontrado en un libro espiritual –claro
que las cosas son llevadas al extremo, pero pueden servir
en situaciones de este tipo– sobre alguien que, de repente,
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a avut un accident şi, înaintea morţii, a chemat preotul,
dar s-a întâmplat să nu fie acolo un preot, așa că s-a spovedit la persoana de lângă el. I-a spus toate câte a făcut
acolo. Şi el a murit, mila Domnului! Iar după ce a venit
preotul, l-a spovedit pe respectivul, care a primit mărturisirea muribundului. „Mărturisiţi-vă așadar unul
altuia păcatele!” (Iac 5, 16) În practică, se întâmplă foarte
rar. Eu, în atâţia ani, am găsit şi asemenea experienţe.
L-am spovedit pe cel care nu s-a spovedit o viaţă întreagă
şi a murit, prin copilul sau soţia lui sau cineva foarte
apropiat. Şi i-am dat dezlegare persoanei respective. Un
lucru extrem şi în condiţii foarte, foarte speciale. Nu trebuie să fim foarte înguşti! Sigur, să avem drept repere
canoanele, învăţătura de credinţă şi toate celelalte, dar,
în acelaşi timp, să avem și un orizont mai larg şi să-L
vedem pe Dumnezeu conlucrând cu oamenii și în favoarea lor!
Îmi aduc aminte de nenea Traian, de la Dej: venea la
Nicula, de când eram la Capela militară. Am aflat că e în
comă, în spital, în Cluj-Napoca, şi că va muri. L-am sunat
pe preotul de la spital: „Te rog frumos, te duci şi-l împărtăşeşti”. A spus: „Nu, dacă nu e conştient, nu-l împărtăşesc!” „Dar se spovedeşte la mine, de ani de zile, omul
acesta venea în fiecare duminică la Nicula”. Nu, nu a vrut
nicicum să accepte preotul, dacă omul nu era conştient.
S-a dus, totuși, la el în salon.
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tuvo un accidente y, antes de morirse, llamó al sacerdote,
pero ocurrió que no hubiera allí un sacerdote, así que se
confesó con la persona que estaba a su lado. Le dijo allí
todo lo que hizo. Y él se murió, ¡misericordia del Señor!
Y después de llegar el sacerdote, confesó al respectivo,
que recibió la confesión del moribundo. “¡Confesaos unos
a otros los pecados!” (Stg 5,16) En la práctica, pasa muy
raras veces. Yo, en tantos años, he encontrado también
este tipo de experiencias. Confesé al que no se había confesado una vida entera y se murió, a través de su hijo o su
mujer o alguien muy cercano. Y le di absolución a dicha
persona. Una cosa extrema y en condiciones muy, muy
especiales. ¡No tenemos que ser muy obtusos de mente!
Claro, hemos de tener como criterios de juicio los cánones, la enseñanza de la fe y todo lo demás, pero, al mismo
tiempo, hemos de tener también un horizonte más amplio
y ¡ver a Dios colaborando con los hombres y a su favor!
Me acuerdo del señor Traian, de Dej: venía a Nicula,
desde que era yo párroco de la Capilla militar. Supe que
estaba en coma, en el hospital, en Cluj-Napoca, y que iba
a morirse. Llamé al sacerdote del hospital: “Por favor,
vas y le das la comunión”. Dijo: “No, si no es consciente,
¡no le doy la comunión!” “Pero se confiesa conmigo, desde
hace años, este hombre venía cada domingo a Nicula”.
No, el sacerdote no quiso de ninguna forma aceptar, si
el hombre no estaba consciente. Se fue, sin embargo, a
él, al salón donde estaba.
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Când a intrat preotul, de la Dumnezeu, omul şi-a revenit, s-a ridicat, s-a spovedit, s-a împărtăşit, s-a pus înapoi în pat şi a murit. Dar aceasta a fost prin mila lui Dumnezeu, pentru preotul care n-a vrut să-l spovedească şi să-l
împărtăşească. Dar nu e voie să se întâmple aşa ceva, când
tu ştii şi-l cunoşti pe omul respectiv. Nu aveam cum să
ajung de la Nicula până la Cluj, să apuc să-l împărtăşesc!

Mi s-a întâmplat faptul ca, la penitenciar, participarea la slujbele religioase fiind liberă, să participe la Sfânta
Liturghie și deţinuţi care aparţin altor
confesiuni. Și mi s-a întâmplat, nu o
dată, ca un deţinut, aparţinând unui
cult neoprotestant, să-mi zică: „Părinte,
vreau să mă spovedesc”. „Dragul meu,
uite, în doctrina și învăţăturile religiei
tale, nu există astfel de spovedanie ca
la noi”. Zice: „Părinte, eu simt că, dacă
dumneata mă spovedești, mă liniștesc
și viaţa mea va lua altă turnură”. Și
i-am spus: „Da, dacă tu vrei”. Și l-am
pus în genunchi, în altar, i-am dat
Sfânta Cruce în mână, a luat crucea,
tremurând, i-am pus epitrahilul și l-am
spovedit. Întrebare: pe acești oameni,
care sunt botezaţi în numele
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Cuando entró el sacerdote, de Dios vino esto, el hombre volvió en sí, se levantó, se confesó, comulgó, se puso
de nuevo en la cama y se murió. Pero esto fue por la misericordia de Dios, por el sacerdote que no quiso confesarlo y darle la comunión. Pero no está permitido que
pase algo así, cuando tú sabes y conoces a ese hombre.
Yo no tenía como llegar de Nicula hasta Cluj, ¡para alcanzar a darle la comunión!

En la prisión, la participación en los
oficios religiosos siendo libre, me pasó
que participaran en la Divina Liturgia también presos que pertenecían a
otras confesiones. Y me pasó, más de una
vez, que un preso, perteneciendo a un culto
neoprotestante, me dijera: “Padre, quiero
confesarme”. “Querido mío, mira, en la
doctrina y las enseñanzas de tu religión,
no hay tal confesión como en la nuestra”. Dice: “Padre, yo siento que, si usted
me confiesa, me tranquilizo y mi vida
va a tomar otro rumbo”. Y le dije: “Sí,
si tú quieres”. Y le hice que se arrodillara,
en el altar, le di la Santa Cruz en la
mano, tomó la cruz, temblando, le puse
la estola y lo confesé. Pregunta: ¿a esta
gente, que está bautizada en el nombre
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Sfintei Treimi, se cuvine, se poate să le
oferim, în cazuri din acestea speciale,
Sfânta Împărtășanie?
Nu, dar de spovedit poţi să-i spovedeşti.

Dar ce facem cu acest cuvânt: Pe cel ce
vine la Mine, nu-l veţi scoate afară.
Deși recunoaştem botezul – cu romano-catolicii şi cu
protestanţii ne recunoaştem reciproc botezul – nu avem
comuniune euharistică. În virtutea aceasta, poate fi spovedit, dar nu poate fi împărtăşit.

Aș vrea să vă întreb, părinte, dacă este
benefică spovedania unui credincios pe
patul de moarte, ţinând cont că el nu
s-a mai spovedit în viaţă numai o dată?
Am fost chemat eu la un caz, un bolnav de cancer, la mine în parohie, în
vârstă de 42 de ani și medicii, bineînţeles, i-au mai dat șanse cu boala, dar el
și-a agravat-o prin băutură și prin alte
lucruri, deci n-a ţinut cont de sfatul medicului. Și nu s-a mai spovedit numai
când s-a căsătorit. Și, în ziua când
Dumnezeu a hotărât să treacă la cele
veșnice, m-a chemat de dimineaţă și l-am
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la Santa Trinidad, es debido, es posible ofrecerle, en estos casos especiales, la
Santa Comunión?
No, pero confesar, sí, puedes confesarlos.

Pero qué hacemos con esta palabra: Al
que viene a Mí, no lo echaréis fuera.
Aunque reconozcamos el bautismo –con los católicos
romanos y los protestantes nos reconocemos mutuamente
el bautismo– no tenemos comunión eucarística. En virtud de ello, puede confesarse, pero no puede comulgar.

Querría preguntarle, padre, si ¿es benéfica la confesión de un fiel en el lecho
de muerte, teniendo en cuenta el hecho
de que se había confesado en su vida
solo una vez? Me llamaron para un
caso, un enfermo de cáncer, en mi
parroquia, de 42 años, y los médicos, por
supuesto, le dijeron que aún tenía posibilidades de curarse, pero se le agravó la
enfermedad por la bebida y otras cosas,
pues no hizo caso al consejo del médico.
Y solo se había confesado cuando se casó.
Y, el día en que Dios decidió pasarlo a
la eternidad, me llamó por la mañana
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spovedit; și el nu s-a mai spovedit decât
o dată. Și pe urmă a și murit.
Da.

Referitor la muribunzi, cred că este
foarte important să fim atenţi cât de
conștienţi sunt oamenii, pentru că mie
mi s-a întâmplat, de exemplu, eram
convins că spun ultima rugăciune și
se duce și, totuși, în momentul în care
am închis chivotul, am văzut un gest
de panică pe faţa femeii. Stătea, deci
aștepta, chiar dacă erau ultimele răsuflări, totuși aștepta ceva și atunci am
luat foarte, foarte puţin, o firimitură
extrem de mică și i-am dat și s-a liniștit.
Comele acestea, încă nici medicii nu au ajuns la o concluzie unanimă, sunt totuşi relative. Tot din experienţă,
am să vă povestesc o întâmplare. Tatăl doamnei Ana Pop,
o asistentă medicală de aici din satul Nicula, era în comă
profundă la spitalul din Gherla. Fiica lui, asistentă şefă
la chirurgie, cunoscând situația, vorbea foarte lejer de
faţă cu el. I-am citit o rugăciune, l-am împărtăşit, dar,
fiind mai reţinut, chiar ea m-a ajutat, avea mai mult
curaj.
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y lo confesé; y él solo se había confesado
una vez más. Y luego se murió.
Sí.

En relación a los moribundos, creo que
es muy importante prestar atención a lo
conscientes que son, porque a mí me pasó
esto, por ejemplo, estaba convencido de
que decía la última oración y se iba y,
sin embargo, en el momento en que
cerré el sagrario, vi un gesto de pánico
en la cara de la mujer. Pues esperaba,
aunque eran los últimos soplos, sin
embargo esperaba algo y entonces tomé
poco, muy poco, una miga extremadamente diminuta y le di y se tranquilizó.
Estas comas, tampoco los médicos han llegado todavía a una conclusión unánime, son sin embargo relativas. Siempre por experiencia, les voy a contar una historia. El padre de la señora Ana Pop, una enfermera de aquí
del pueblo de Nicula, estaba en coma profunda en el hospital de Gherla. Su hija, enfermera jefe de la sección de
cirugía, conociendo la situación, hablaba con mucha
tranquilidad en su presencia. Le leí una oración, le di la
comunión, pero, al ser más reservado, ella misma me
ayudó, tenía más ánimo.
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După ce l-am împărtăşit, a plâns două ore, până a
murit. Nu a avut altă cale de exprimare, decât că au început să-i curgă lacrimile, două ore, până a murit. De asemenea, la Medicală III, acum, de Paşti. Cineva, de la Şimleu Silvaniei, m-a rugat să mă duc la un muribund în
comă, care nu s-a spovedit toată viaţa. Când m-a văzut,
a dat de înţeles că nu-i chiar în comă şi că nici nu mă vrea.
I-am zis două, trei vorbe, totuşi, să înţeleagă că e situaţia delicată şi că trebuie să se întâmple lucrul acesta şi a
acceptat. I-am citit o dezlegare, dar, când am vrut să-l
împărtăşesc, n-a vrut să deschidă gura. Şi era în comă,
vezi Doamne!? Şi, din nou, i-am explicat până a deschis
gura. L-am împărtăşit şi s-a dus cu Domnul!

Mântuit cu forţa…
Poate că da, totuși, l-am catehizat!
Pe lângă oficiul de duhovnic, să fiţi şi sfătuitori. Adică,
nu numai că spovediţi, să nu fiţi doar o firmă de salubrizare, sub nici o formă, trebuie să fiţi și părinţi duhovniceşti. Să-i spovediţi, dar să-i şi sfătuiți, chiar binecuvântând momentele cruciale din viaţa lor. Adică să aibă
conştiinţa că e bine să ceară binecuvântare sau sfat pentru probleme majore. Trebuie să-i învăţaţi să vină și să
ceară sfat, iar noi să fim nepărtinitori.
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Después de comulgar, lloró dos horas, hasta que se
murió. No tuvo otra vía para expresarse, sino que empezó
a derramar lágrimas, dos horas, hasta que se murió. Lo
mismo, en el hospital Medicala III, ahora, en Pascua.
Alguien, de Şimleu Silvaniei, me pidió que fuera a ver un
moribundo en coma, que no se había confesado en toda
su vida. Cuando me vio, me dio a entender que no estaba
del todo en coma y que tampoco me quería. Le dije dos,
tres palabras, sin embargo, para que entendiera que la
situación era delicada y que tenía que pasar esto y aceptó.
Le leí la absolución, pero, cuando quise darle la comunión, no quiso abrir la boca. Y estaba en coma, ¡imagínate! Y, de nuevo, le expliqué hasta que abrió la boca. Le
di la comunión y ¡se fue con Dios!

Salvado por la fuerza…
Quizás sí, sin embargo, ¡lo he catequizado!
Además del oficio de padre espiritual, que sean también consejeros. Es decir, no es que solo confiesen, no
sean únicamente una empresa de limpieza, de ninguna
manera, tienen que ser también padres espirituales. Confiésenlos, pero aconséjenlos también, incluso bendiciendo los momentos cruciales de sus vidas. A saber, que
tengan la conciencia de que está bien que pidan la bendición o un consejo para problemas capitales. Tienen que
enseñarles a venir a pedir consejo, y nosotros que seamos imparciales.
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Împărtăşania. Părinţilor, aş vrea să vă pun la suflet că
trebuie să-i educăm pe credincioşii noştri să se împărtăşească mai des, cu pregătirea cuvenită. Împărtăşania
copilaşilor, cred că nu trebuie să insist pe ea, până la 7
ani…

Dar cu mâncarea…
Cu mâncarea… cred că pot mânca până la o vârstă la
care înţeleg şi acceptă. Se poate, chiar până la șapte ani,
să mănânce şi să vină să se împărtăşească… Dar, de pe
la cinci ani, încercăm să fie nemâncați. La noi în familie, după ce ne-a înţărcat mama, am ţinut post toată familia, de la tata până la cel mai mic, iar copiii mergeam la
împărtăşit duminica, nemâncaţi, şi nu era nici o problemă, n-a fost nici o crimă, dimpotrivă! Așadar, copiii
trebuie împărtăşiţi până la șapte ani. Pe lângă aceasta,
trebuie implicaţi în viaţa Bisericii, la nivelul lor, şi răbdaţi în biserică şi la Liturghie, chiar dacă plâng, chiar
dacă sunt năzdrăvani sau umblă prin biserică. Implicaţii pe băieţi în altar, îmbrăcaţi-i în veșminte, faceţi cor de
copii, sunt atâtea variante… Eu am experienţa aceasta de
la Capela militară din Dej, unde i-am implicat pe toţi
copiii care veneau şi care au adus după ei alţi copii şi, mai
mult, i-au adus pe părinţi la biserică. O dată pe săptămână, sâmbăta, mă întâlneam, înainte de vecernie, cu
copiii şi făceam o oră de cor, nu mai mult.
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La comunión. Padres, querría ponerles en el alma que
debemos educar a nuestros fieles que comulguen más a
menudo, con la debida preparación. La comunión de los
niños, creo que no tengo que insistir en ella, hasta los 7 años…

Pero la comida…
La comida… creo que pueden comer hasta una edad a
la que entiendan y acepten. Es posible, incluso hasta los
siete años, que coman y que vengan a comulgar… Pero,
desde los cinco años, procuramos que vengan sin comer.
En nuestra familia, después de que mi madre nos hubiera
destetado, guardamos ayuno toda la familia, desde mi
padre hasta el más pequeño, y los niños íbamos a comulgar los domingos, sin haber comido, y no había ningún
problema, no hubo ningún crimen, ¡al contrario! Por lo
tanto, a los niños se les debe dar la comunión hasta los
siete años. Además de esto, hay que implicarlos en la vida
de la Iglesia, a su nivel, y aguantarlos en la iglesia y en la
Liturgia, aun si lloran, aun si son traviesos o andan por
la iglesia. Impliquen a los chicos en el altar, revístanlos
de vestiduras, hagan coro de niños, hay tantas variantes… Yo tengo esta experiencia de la Capilla militar de
Dej, donde impliqué a todos los niños que venían y que
trajeron tras ellos otros niños y, más aún, trajeron a sus
padres a la iglesia. Una vez a la semana, los sábados, me
encontraba, antes de las vísperas, con los niños y hacíamos una hora de coro, no más.
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Sigur că le mai dădeam câte o portocală, o bomboană,
şi acum le dau!
La Catedrală au un sertar special cu dulciuri, ştiu ei şi
vin direct acolo! Bine că vin la biserică, că vin la uşa noastră şi că ştiu unde e sertarul, dar mă ştiu şi pe mine, îi ştiu
şi pe ceilalţi părinţi. Sunt copii de cinci-șase ani, care zic
că: „Eu am duhovnic!” E mare lucru, nu? Au părinţii să
le dea bomboane şi ciocolată, dar cea pe care le-o dau eu
e mai bună, cea mai bună! Și bucata de prescură, nu există
pâine mai bună pe faţa pământului! Pe băieţi implicaţii, faceţi-le veşminte şi puneţi-i în altar, măcar câte doi,
prin rotaţie.
La Capela militară – din experienţă vă spun – erau
foarte mulţi şi trebuia să fac programare, dar nu intrau
în altar fără să fie spovediţi şi nu slujeau cu mine dacă
nu se şi împărtăşeau. Tot în sâmbăta aceea, rămâneau
după vecernie şi se spovedeau. Cei care slujeau la altar
aveau și peste șapte ani, erau şi mai mici. Era competiţie! Se crease o competiţie între ei, am creat „probleme”
în familie! Fiind programaţi, le venea rândul tot la a doua,
a treia, a patra săptămână, pentru că erau foarte mulţi,
nu puteai să-i iei pe toţi, n-aveai cum, nu puteam face
faţă.
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Claro que les daba una naranja, un caramelo, ¡ahora
también les doy!
En la Catedral tienen un cajón especial con dulces,
¡ellos lo saben y vienen directamente allí! Está bien que
vengan a la iglesia, que vengan a nuestra puerta y que
sepan dónde está el cajón, pero también saben quién soy
yo, conocen a los demás padres. Hay niños de cinco-seis
años, que dicen: “¡Yo tengo padre espiritual!” Es una gran
cosa, ¿verdad? Tienen padres para que les den caramelos y chocolate, pero los que les doy yo son mejores, ¡los
mejores! Y el trozo de antidoron, ¡no hay pan mejor en la
faz de la tierra! A los chicos implíquenlos, háganles vestiduras y pónganles en el altar, por lo menos de a dos,
por turno.
En la Capilla militar –por experiencia les digo– había
muchos y tenía que hacer programación, pero no entraban en el altar sin haberse confesado y no servían conmigo si no comulgaban también. Siempre los mismos
sábados, se quedaban después de las vísperas y se confesaban. Los que servían al altar tenían algunos más
de siete años, otros eran más pequeños. ¡Había competencia! Se había creado una competencia entre ellos,
¡creé “problemas” en la familia! Siendo programados,
les llegaba el turno la segunda, la tercera, la cuarta
semana, ya que había muchísimos, no podía cogerlos
a todos, no tenía manera de hacerlo, no podía dar
abasto.
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Am avut probleme cu părinţii, deoarece erau programaţi pentru concediu, iar copiii nu vroiau să meargă în
concediu cu părinţii, pentru că ei erau de rând la biserică şi cum să se ducă ei în concediu, dacă ei trebuie să
se îmbrace în veşminte!? Schimbam săptămânile, ca să
meargă şi în concediu. Deşi, ştiţi bine, s-a creat o „situație”
în Dej, cu practica de a îmbrăca copiii şi nu numai cu
aceasta. Mi-am făcut mulţi „prieteni” atunci, dar l-am
avut aproape pe Arhiepiscopul Bartolomeu, care avea
experienţa americană şi acolo au în altar copii, în toate
bisericile, sigur că sub influenţă grecească și rusească.
Grecii îmbracă mulţi copii în veșminte, la procesiunile
din timpul Liturghiei; cele două ieşiri se fac cu copiii.
Vohodul mare îl fac până în spatele bisericii, pe un coridor lateral, se duc şi vin de la uşa bisericii cu evanghelia
şi se înşiră toţi, foarte frumos!

În diaspora, la ruși, am văzut patru
ipodiaconi la Liturghie și aveai impresia că era Liturghie arhierească, atâta
fast, foarte frumos. Și ţineau câte doi
evanghelia la preot, când citea. Foarte
interesant.
Da, se înfrumuseţează slujba, dar ei sunt implicaţi,
sunt interesaţi şi le place.
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Tuve problemas con los padres, porque tenían fechas
para las vacaciones, y los niños no querían ir de vacaciones con los padres, ya que a ellos les tocaba el turno en
la iglesia y ¿¡cómo ir ellos de vacaciones, si tenían que
revestirse con las vestiduras!? Cambiaba las semanas,
para que se fueran también de vacaciones. Aunque, lo
saben bien, se creó una “situación” en Dej, con la práctica de revestir a los niños y no solo con esto. Hice muchos
“amigos” entonces, pero tuve cerca al Arzobispo Bartolomeu, que tenía la experiencia americana y allí tienen
en el altar niños, en todas las iglesias, claro que bajo la
influencia griega y rusa. Los griegos revisten muchos
niños de vestiduras, en las procesiones durante la Liturgia; las dos entradas se hacen con los niños. En la Entrada
Mayor van hasta el fondo de la iglesia, por un pasillo lateral, y vienen desde la puerta de la iglesia con el evangelio y se ponen en fila todos, ¡muy hermoso!

En la diáspora, en una iglesia rusa, he
visto cuatro subdiáconos en la Liturgia y tenías la impresión de que era
Liturgia prelaticia, tanto fasto, muy hermoso. Y le sujetaban de a dos el evangelio al sacerdote, cuando leía. Muy
interesante.
Sí, se embellece el oficio, y ellos están implicados,
están interesados y les gusta.
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După aceea, şi copiii ceilalţi, care stau în afara altarului,
sunt atenţi să vadă ce se întâmplă, sunt curioşi, îşi doresc,
ştiu că, dacă vor să ajungă acolo, trebuie să fie cuminți!
Revenind la împărtăşania adulţilor, sigur că nu dintro dată, dar trebuie să-i învăţăm, de la o împărtăşanie o
dată pe an, în Postul Paştilor, la împărtășania de patru
ori, în cele patru posturi, încet; după aceea de douăsprezece ori, la cele douăsprezece praznice împărăteşti. De
ce zicem praznic, ce înseamnă praznic? Să mănânci şi să
bei! Ce să mănânci şi să bei? La praznicele împărăteşti,
mergi la biserică şi tu stai şi te uiţi, eşti mai mult un spectator. Dar, cu condiţia să aibă duhovnic. Fără duhovnic
nu se poate face lucrul acesta. Atunci se creează iar o situaţie care se experimentează în Biserica Romano-Catolică şi chiar în Biserica grecească, să ştiţi! În Grecia, aşa
cum vedeţi în bisericile romano-catolice, aproape toată
biserica se duce şi se împărtăşește, fără spovedanie. În
Grecia, preoţii sunt împărţiţi în categorii, fiecare are oficiu separat. Duhovnic e cineva, predicator e altcineva,
paroh e altul, foarte interesant!

Predicatorul, numai el predică?
În general. Se duce de la o biserică la alta și predică.

Sunt mulţi care ţin post de Miercuri
sau Joi până la Înviere, pentru a lua
Paști, nu pentru a se împărtăși.

“HIJO, YO TE QUISE SER C A NDEL A A L A NOCHECER …”!

293

Luego, los demás niños, que están delante del altar,
están atentos para ver lo que pasa, son curiosos, desean,
saben que, si quieren llegar allí, ¡tienen que ser buenos!
Volviendo a la comunión de los adultos, claro que no
de repente, pero tenemos que enseñarles, desde comulgar una vez por año, en la Gran Cuaresma, a comulgar
cuatro veces, en los cuatro períodos de ayuno, poco a poco;
luego doce veces, en las doce grandes fiestas. ¿Por qué
decimos fiesta, qué significa fiesta? ¡Comer y beber!
¿Comer y beber qué? En las grandes fiestas, vas a la iglesia y tú estás mirando, eres más bien un espectador. Pero
a condición de que tengan padre espiritual. Sin padre
espiritual no se puede hacer esto. Entonces se crea de
nuevo una situación que se experimenta en la Iglesia Católica Romana e incluso en la Iglesia griega, ¡que lo sepan!
En Grecia, tal como lo ven en las iglesias católicas romanas, casi toda la iglesia va y comulga, sin confesión. En
Grecia, los sacerdotes están divididos en categorías, cada
uno tiene un oficio separado. Sacerdote confesor es uno,
predicador es otro, párroco es otro, ¡muy interesante!

El predicador, ¿sólo él predica?
En general. Va de una iglesia a otra y predica.

Hay muchos que guardan ayuno total
desde el Miércoles o Jueves Santo hasta
el Domingo de Resurrección, para
tomar las Pascuas, no para comulgar.
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Avem problema aceasta cu „paştile”, cu pâinea şi cu
vinul. E o substituire a Sfintei Împărtăşanii. Şi nu numai
aceasta, şi anafura, să ştiţi, e un substitut. De-aceea s-a
ajuns la anafură, pentru că nu s-au mai împărtăşit.

Referitor la cununie, în loc de pișcoturi
și miere, când vin și te întreabă ce să
aducă… mai bine să nu aducă nimic, eu
am vin și prescură.
Cam acestea am vrut să vi le spun, în ceea ce priveşte
spovedania. Dar, în ceea ce ne priveşte pe noi, preoţii,
noi ne spovedim foarte rar şi din ce în ce mai rar, iar
aceasta e o mare problemă. Trebuie să ne spovedim şi să
avem duhovnici. Şi trebuie să avem duhovnici nu pe afinităţi, că ne iertăm unul pe altul şi ne îngăduim unul pe
altul, nu. Să avem duhovnici, efectiv. Iar spovedania,
despre care consider că trebuie să fie o stare permanentă,
să devină lucrătoare. Și atunci poate să te găsească moartea oricând, nu se mai pune problema dacă eşti dezlegat
sau nu. Și să nu ai nimic de ascuns. Ce să ascund eu de
Dumnezeu?
N-am vorbit despre spovedaniile foarte ample şi în
amănunt. Sunt preoţi cărora le şi place să afle descrieri.
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Tenemos este problema de las “pascuas”, el pan y el
vino. Es una sustitución de la Santa Comunión. Y no solo
esto, el antidoron también, que lo sepan, es un substituto.
Por eso se ha llegado al antidoron, porque ya no comulgaban.

En relación con el casamiento, en vez
de melindros y miel, cuando vienen y
te preguntan qué traer… mejor que no
traigan nada, yo tengo pan y vino.
Esto es todo lo que quería decirles, con respecto a la
confesión. Pero, en lo que nos concierne a nosotros,
sacerdotes, nosotros nos confesamos muy raramente y
cada vez más raramente, y esto es un gran problema.
Tenemos que confesarnos y tener padres espirituales. Y
tenemos que tener padres espirituales no por afinidades, que nos perdonamos unos a otros y somos clementes unos con otros, no. Que tengamos padres espirituales, efectivamente. Y la confesión, que considero que ha
de ser un estado permanente, tiene que obrar. Y entonces puede encontrarte la muerte en cualquier momento,
ya no se plantea la cuestión si estás o no absuelto. Y que
no tengas nada que ocultar. ¿Qué Le voy a ocultar yo a
Dios?
No hemos hablado de las confesiones muy amplias y
en detalle. Hay sacerdotes a quienes, de hecho, les gusta
saber descripciones.
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Nu e potrivit şi nici să nu-i laşi să-ţi povestească tot
felul de amănunte. Părintele Sofronie Saharov zice că un
duhovnic nu poate avea rugăciune curată şi spune şi de
ce. Nu poate avea rugăciune curată, datorită faptului că
se face părtaş la păcate străine, care nu sunt alte lui.
Vrând-nevrând, ele se procesează, vrând-nevrând devin
şi o ispită a ta, de-aici căderile preoţilor, care se justifică
și nu se justifică!

Dar aceasta nu trebuie să-ţi ia năzuinţa spre rugăciune.
Eu am întâlnit un duhovnic mare, foarte vestit, şi,
tânăr fiind, aproape copil, m-am dus, din curiozitate,
să mă spovedesc la el. Şi m-a spovedit de la vârsta de
când mi-am adus aminte şi amănunte care au fost dureroase, pentru că erau şi lucruri care, pentru mine, erau
străine. Practic, el mi-a sugerat multe lucruri, păcătoase, de care eu n-am ştiut. Nu e voie! Este bine să-i
lăsaţi pe oameni să spună ce au de spus, după aceea
întrebați pe marginea celor zece porunci, iar apoi le
oferiți dezlegarea.

În legătură cu canonul, să nu intrăm
așa în detalii, aţi spus rugăciuni…
Acestea sunt canoanele mici, inerente, îţi cer ei canon.
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No es adecuado y tampoco es adecuado que les dejes
contarte todo tipo de detalles. El padre Sofronio Sakharov dice que un padre espiritual no puede tener la oración pura y dice también por qué. No puede tener la oración pura, debido al hecho de que se hace copartícipe de
pecados ajenos, que no son suyos. Se quiera o no, ellos
se procesan, se quiera o no, llegan a ser también una tentación tuya, de aquí las caídas de los sacerdotes, ¡justificadas y no justificadas!

Pero esto no tiene que quitarte el anhelo
a la oración.
Yo he encontrado a un gran padre espiritual, muy
famoso, y, siendo joven, casi un niño, fui, por curiosidad, a confesarme con él. Y me confesó desde la edad a
la que recordaba y con detalles que fueros dolorosos, ya
que había también cosas que a mí me eran ajenas. Prácticamente, el me sugirió muchas cosas, pecaminosas,
que yo no conocía. ¡No está permitido! Está bien que dejen
a la gente decir lo que tiene que decir, luego preguntan
acerca de los diez mandamientos, y luego les ofrecen la
absolución.

Respecto a la penitencia, no entremos
así en detalles, ha dicho oraciones…
Estas son las penitencias pequeñas, inherentes, te
piden ellos penitencia.
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Dar ce canoane ar fi potrivite?
Noi, să zic generaţia mea, suntem formaţi de Preasfinţitul Vasile, care niciodată nu dă canon. Era foarte
delicat şi a rămas același. Nici eu nu obişnuiesc să dau
canon, vă zic sincer, ca Preasfinţitul Vasile. Dar sunt
oameni care te întreabă, iar atunci eu îi îndemn să zică
rugăciunile obişnuite, rânduiala lor obişnuită. În general, cine cere canon are şi o rânduială de rugăciune. Dar,
fiilor duhovniceşti, trebuie să le dai un canon de rugăciune zilnic, o rânduială, o pravilă, care trebuie să se
întocmească la înţelegere, prin consultare reciprocă. Se
consultă părintele duhovnicesc cu fiul său şi el îţi spune
cam ce, tu îi spui cam ce şi se ajunge la o formulă de mijloc, care ţi se pare ţie potrivită pentru persoana respectivă. Pravila trebuie să existe!

Când ţi-a cerut părintele să faci șapte
acatiste pe zi, de ce n-ai zis că nu poţi?
Păi, mi-a fost rușine. Acuma, fă-le, dar
altă dată negociază-ţi un pic…
Reţetele acestea sunt o problemă, dar mulţi îşi doresc
reţete. Chiar ne folosim de ele, însă n-ar trebui. Dar, dacă
aşa sunt obişnuiţi, le mai dai şi câte o reţetă.
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¿Pero qué penitencias serían adecuadas?
Nosotros, digamos mi generación, estamos formados
por Su Excelencia el Obispo Vasile, que nunca impone
penitencia. Era muy delicado y sigue siendo igual. Yo
tampoco acostumbro a imponer penitencia, les digo sinceramente, como Su Excelencia Vasile. Pero hay gente
que te pregunta, y entonces yo les animo a decir las oraciones habituales, a guardar su regla habitual. En general, quien pide penitencia tiene también una regla de
oraciones. Pero, a los hijos espirituales tienes que imponerles un canon de oraciones diario, una regla, que tiene
que establecerse por acuerdo, por consulta mutua. Se
consulta el padre espiritual con su hijo y él te dice más o
menos el qué, tú le dices más o menos el qué y se llega a
un término medio, que te parece adecuado a ti para dicha
persona. ¡La regla tiene que existir!

Cuando te ha pedido el padre que digas
siete acatistos al día, ¿por qué no has
dicho que no puedes? Es que me daba vergüenza. Ahora, dilos, pero otra vez negocia un poco…
Estas recetas son un problema, pero muchos desean
recetas. Incluso las aprovechamos, pero no deberíamos.
Pero, si así están acostumbrados, les das también una
receta.
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Cum e cu credincioșii care cer canon? Cei
de la mine sunt aceiași care, la spovedanie, spun „Pe toate le-am făcut,
numai n-am omorât” și nu știu ce… și
care, totuși, cer canon, gen să facă câte
„Tatăl nostru” vreau eu să-i spun, un
număr, o cifră… El oricum le zice mecanic. „Născătoare de Dumnezeu” sau
„Cuvine-se”… nu știu ce e aceea, eventual „Îngerașul ”. Serios, persoane de
peste 60-70 de ani zic „Îngerașul ”.
Zic „Îngeraşul”, da, dar e bine că zic şi atât!

Şi totuşi, cum să-i conving pe oamenii
aceia că eu nu le sunt un funcţionar
care le dau o dezlegare şi după aceea le
administrez Tainele efectiv. Nu pot să
ajung la sufletul lor. Părinte, poţi să
le dai să citească şi din Noul Testament
sau altceva.
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¿Qué pasa con los fieles que piden penitencia? Los de mi parroquia son los
mismos que, en la confesión, dicen “He
hecho de todo, excepto matar” y no sé que
más… y que, sin embargo, piden penitencia, de tipo decir el “Padre nuestro”
las veces que quiera yo decirle, un número,
una cifra… Él de todas maneras lo dice
mecánicamente. “Madre de Dios ” o
“Verdaderamente es digno bendecirte, progenitora de Dios”… no saben lo que es
eso, por si acaso “El Angelito”. En serio,
personas de más de 60-70 años dicen “El
Angelito”.
*

Dicen “El Angelito”, sí, ¡pero está bien que lo digan!

Y, sin embargo, cómo convencer a esa
gente de que yo no soy un funcionario
que les da la absolución y luego les administra el Santísimo Sacramento efectivamente. No puedo llegar a su alma.
Padre, puede uno darles a leer también
del Nuevo Testamento u otra cosa.
*

Oración ortodoxa equivalente de la oración católica Avemaría (N. de
la T.).
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Nu, nu prea ai cu cine! Trebuie să le dai cum au fost ei
obişnuiţi. Mai ales la vârstnici. Pe cei în vârstă, de la ţară
– o ştiţi mai bine decât mine, că majoritatea aţi fost, la
ţară, preoţi – trebuie să-i mai laşi şi-n legea lor. Sunt
anumite aspecte care trebuie lăsate aşa cum le-au prins
ei, altfel îi zăpăceşti.

Referitor la credincioșii de la ţară, eu
am întâlnit, la mine în parohie, foarte
mulţi credincioși care ţineau posturi
drept canon marţea, joia și sâmbăta.
Am avut persoană care ţinea și duminica, deci postea duminica.
Eu le zic că e în regulă să postească și
marţea, cu condiţia să postească și miercurea, și vinerea.
Posturile acestea, care se pun pe lângă miercurea şi
vinerea şi posturile mari, trebuie, totuşi, ținute cu binecuvântare. Să-i învăţaţi pe oamenii să ceară binecuvântare.

Un alt aspect pe care vreau să-l menţionez: păcatele nespovedite, nedezlegate,
se transmit din generaţie în generaţie.
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No, ¡no tienes a quien! Hay que darles tal como han
sido ellos acostumbrados. Sobre todo a los ancianos. A
los mayores, de los pueblos –lo saben mejor que yo, ya
que la mayoría han sido sacerdotes en un pueblo– hay
que dejarles seguir su ley. Hay algunos aspectos que se
han de dejar así como los aprendieron ellos, de otra
manera los confundes.

Con respecto a los fieles de los pueblos, yo
he encontrado, en mi parroquia,
muchos fieles que guardaban ayuno como
penitencia los martes, los jueves y los
sábados. Tuve una persona que lo guardaba incluso el domingo, pues sí, ayunaba el domingo.
Yo les digo que está bien que ayunen los
martes también, a condición de que ayunen los miércoles, y los viernes.
Estos ayunos, que se guardan además de los miércoles y los viernes y los grandes períodos de ayuno, se tienen que guardar, no obstante, con bendición. Enseñen
a la gente a pedir bendición.

Otro aspecto que quiero mencionar: los
pecados no confesados, no absueltos, se
transmiten de generación en generación.
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Şi cele spovedite se transmit…

Eu am întâlnit foarte multe situaţii de
copii care s-au născut cu diferite malformaţii.
Dar să vă spun cu păcatele… Avem probleme cu copii
care, încă de la vârsta de doi ani, se masturbează. De la
doi ani…! Medicii zic că e o boală, deja s-a inventat ca
boală. Copilul acela nu este vinovat, este clar că obiceiul
respectiv vine de undeva din urmă. El nici nu ştie ce face,
practic, dar se simte bine. S-a observat mai ușor la băieţi,
dar acum se pune problema şi la fetiţe, de la doi ani, şi
asta înseamnă că vine de undeva din urmă. Trebuie foarte
mare grijă! Vezi doar că sunt anemici şi nu ştii de unde!
Trebuie să fii foarte atent cu copiii, sunt probleme şi trebuie urmăriţi, nu trebuie lăsaţi în voia lor. Ei o iau în
joacă, chiar aşa şi zic: „M-am jucat!”

Un sfat mai bătrân: ar trebuisă-i deprindem noi în primul rând cu postul, e de
mare folos pentru noi, să știţi. Zice: „Dar
eu nu pot posti.” „Dar ai încercat?” Zice:
„În criza aceasta, postesc de multe
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Los confesados también se transmiten…

Yo he encontrado muchas situaciones
en que han nacido niños con diferentes
malformaciones.
Pues, voy a decirles con respecto a los pecados… Tenemos problemas con niños que, ya desde la edad de dos
años, se masturban. ¡Desde los dos años…! Los médicos
dicen que es una enfermedad, ya se ha inventado como
enfermedad. Ese niño no es culpable, está claro que dicha
costumbre viene de alguna parte del pasado. Él ni siquiera
sabe lo que hace, prácticamente, pero se siente bien. Se
ha observado más fácilmente en los niños, pero ahora se
plantea la cuestión también en las niñas, desde los dos
años, y esto significa que viene de alguna parte del pasado.
¡Hay que tener mucho cuidado! Ves solamente que son
anémicos ¡y no sabes por qué! Hay que prestar mucha
atención a los niños, hay problemas y hay que vigilarlos,
no se tienen que dejar a su voluntad. Ellos lo toman como
un juego, de hecho así lo dicen: “¡He jugado!”

Un consejo más viejo: deberíamos acostumbrarlos nosotros en primer lugar al
ayuno, es de gran ayuda para nosotros, que lo sepan. Dice: “Pero yo no
puedo ayunar.” “Pero ¿lo has intentado?”
Dice: “Con esta crisis, ayuno muchas
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ori, că n-am bani de carne”. „Dar de
ce n-ai mâncat când a fost de dulce?” O
spun acuma așa, să nu fie a laudă,
foarte mult avem de câștigat, dacă ne
putem încadra noi, preoţii. Și aceasta
se răsfrânge asupra comunităţii, de
multe ori.
Suntem „privelişte îngerilor şi oamenilor” (1 Co 4, 9)…
La Capela militară din Dej, comunitatea s-a ales, adică
oamenii s-au ales ei pe ei, foarte interesant, de o anumită conduită duhovnicească. Părintele Mitropolit Andrei
îi îndeamnă pe anumiți credincioși nemulțumiți să-şi
plătească taxele acolo unde aparţin, dar să meargă la
biserică unde vor. Şi noi, preoții, suntem foarte diferiţi.
Astfel, la Capela militară, practic se ştia tot ce se întâmplă în biserica noastră. Dacă cineva era bolnav, la spital
sau într-o situaţie delicată, rânduiam o zi, miercuri, să
facem o Liturghie „specială” pentru respectivul. Sigur,
Liturghia e pentru toată lumea, nu? O făceam, totuşi,
special, pentru anumiți destinatari. Comunitatea postea miercuri cu ajun. Câţi reușeau veneau la Sfânta Liturghie şi ne rugam împreună, adăugând ectenie specială
pentru omul respectiv.
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veces, ya que no tengo dinero para la
carne”. “Pero ¿por qué no has comido
cuando no era ayuno?” Lo digo ahora
así, para que no sea una alabanza,
mucho tenemos nosotros por ganar, si
podemos cuadrar nosotros, los sacerdotes. Y esto se refleja sobre la comunidad,
muchas veces.
Somos “espectáculo para los ángeles y para los hombres” (1 Co 4, 9)… En la Capilla militar de Dej, la comunidad se ha elegido, es decir la gente se ha elegido a sí
misma, muy interesante, por una cierta conducta espiritual. Su Eminencia el Metropolita Andrei anima a ciertos fieles descontentos a pagar las tasas en el lugar al que
pertenecen, pero ir a la iglesia donde quieran. Nosotros
también, los sacerdotes, somos muy diferentes. Así, en
la Capilla militar, prácticamente se sabía todo lo que
pasaba en nuestra iglesia. Si alguien estaba enfermo, en
el hospital o en una situación delicada, establecíamos un
día, el miércoles, para hacer una Liturgia “especial” para
dicha persona. Claro, la Liturgia es para todo el mundo,
¿verdad? La hacíamos, sin embargo, especialmente para
determinados destinatarios. La comunidad guardaba
ayuno total el miércoles. Los que podían venían a la Divina
Liturgia y orábamos juntos, añadiendo una letanía especial para aquella persona.
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Se simţea, efectiv, un duh al unităţii şi al comuniunii,
în toată această lucrare. Prin aceasta se accentua chiar
duhul comunitar. Nu numai că-l promovam, dar îl și
accentuam. Comunitatea avea dinamică și duhul comunitar creștea în intensitate. Mai ales că, în biserică, sunt
persoane care se remarcă de la sine, nu neapărat că au o
poziţie socială, dar se fac cunoscuţi, apreciaţi şi chiar
iubiţi de comunitatea respectivă. La Nicula, le cunoşteam şi locul unde stăteau în biserică sau locul unde stăteau sub copacii din incintă, când făceam slujbele afară.
Când nu-l vedeam pe careva, era o problemă pentru mine:
ştiam că a păţit ceva, îi întrebam pe cei care îl cunoșteau
şi îmi spuneau, de pildă: are pancreatită, e în spital. Mă
duceam la spital! Să vezi „ditamai” bărbatul zguduinduse de plâns!? Chiar trebuie aşa, iar acestea nu sunt sentimentalisme! Să simtă oamenii că suntem o familie şi
suntem casnicii lui Dumnezeu. Şi, de-aici, decurge şi
înţelegerea lucrurilor pe care le-am discutat noi, legat
de spovedanie, de împărtăşanie, de post. Vin de la sine,
nu trebuie explicaţii foarte multe. Ei ştiu că aşa trebuie,
nici nu-şi pun problema și foarte multe întrebări şi iscodiri din acestea „inteligente”.
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Se sentía, efectivamente, un espíritu de la unidad y
de la comunión, en toda esta obra. A través de esto se
acentuaba precisamente el espíritu comunitario. No solamente lo promovíamos, pero lo acentuábamos también.
La comunidad tenía dinámica y el espíritu comunitario
iba creciendo en intensidad. Sobre todo porque, en la
iglesia, hay personas que destacan de por sí, no necesariamente por tener una posición social, pero se hacen
conocer, apreciar e incluso querer por la respectiva comunidad. En Nicula, les conocía incluso el lugar donde estaban en la iglesia o el lugar en que se quedaban bajo los
árboles del recinto, cuando celebrábamos los oficios
fuera. Cuando no veía a alguien, era un problema para
mí: sabía que le había pasado algo, les preguntaba a los
que lo conocían y me decían, por ejemplo: tiene pancreatitis, está en el hospital. ¡Iba al hospital! ¿¡Había que ver
“el grandullón” sacudiéndose de llanto!? Precisamente
así tiene que ser, ¡y esto no es sentimentalismo! Que
sienta la gente que somos una familia y que somos los
miembros de la familia de Dios. Y, de aquí, deriva también el entendimiento de las cosas sobre las que hemos
hablado nosotros, con respecto a la confesión, la comunión, el ayuno. Vienen de por sí, no hace falta muchas
explicaciones. Ellos saben que así tiene que ser, ni siquiera
se plantean el problema, ni hacen muchas preguntas e
indagaciones “inteligentes”.

m
„FIULE, M’AM VRUT SĂ-ȚI FIU
CANDELĂ DE CEAS TÂRZIU…”!

m

– corespondenţă cu fiul meu duhovnicesc –
*

*

Tudor Claudiu Taloş (1994-2016).

m
¡“HIJO, YO TE QUISE SER
CANDELA AL ANOCHECER…”!

m

– correspondencia con mi hijo espiritual –
*

*

Tudor Claudiu Taloş (1994-2016).

12 iunie 2010
Fiule,
Nu sunt neapărat mâhnit, cât gândit și preocupat de
prezentul care ne determină viața și care ne dictează fiecare zi! Fiecare om pe care-l întâlnim poartă cu el un
întreg univers, care ne impresionează și chiar ne poate
influența. În felul acesta – șansa mea cea mare! – am
întâlnit oameni deosebiți, care au imprimat trăsături
adânci în ființa mea, dar îndrăznesc să spun că tot atât
de puternic și de profund m-au „influențat” și „prietenii” care nu m-au iubit. Sunt un om rănit și nu este zi
care să nu mă atingă dureros! Am făcut și greșeli, care
mă urmăresc și ele! Dar toate astea m-au făcut așa cum
sunt și n-aș încerca altă variantă. E darul lui Dumnezeu,
care m-a făcut să-L înțeleg și să-L simt într-un fel anume.
Știi…, tu n-ai apărut la întâmplare! Probabil pentru tine…
dar în aceeași măsură și pentru mine! E o poveste întreagă,
copil! Pot să-ți promit că am să mă strădui, deși „idealul” pe care-l visezi nu l-am atins, și eu năzuiesc! Cam
atât, acum plec la biserică să vorbesc cu oameni, majoritatea „răniți”!

Cu binecuvântare,
același părinte!
* * * * *

12 de junio de 2010
Hijo,
No es que esté necesariamente triste, ¡sino más bien
pensativo y preocupado por el presente que nos determina la vida y que dicta cada uno de nuestros días! Cada
persona que encontramos lleva consigo un universo entero,
que nos impresiona e incluso puede llegar a influenciarnos. De esta manera –¡mi gran suerte!– he encontrado
personas especiales, que han impreso rasgos profundos
en mi ser, pero me atrevo a decir que igual de fuerte y de
profundamente me han “influenciado” también “los
amigos” que no me han querido. Soy un hombre herido
y ¡no hay día que no me toque con dolor! También he
cometido errores, ¡que también me persiguen! Sin
embargo, todo ello me ha hecho tal como soy y no intentaría ir por otro camino. Es el regalo de Dios, que ha hecho
que Lo entienda y Lo sienta de una determinada manera.
Sabes…, ¡tú no has aparecido por casualidad! Probablemente por ti mismo… ¡pero en la misma medida por mí!
Es toda una historia, ¡niño mío! Te puedo prometer esforzarme, aunque no haya alcanzado “el ideal” que tú sueñas, ¡yo también lo anhelo! Eso es todo, ahora voy a la
iglesia a hablar con la gente, ¡“herida”, la mayoría!

* * * * *

Con bendición,
¡el mismo padre!
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Părinte…!
Cuvintele pe care mi le-ați zis sunt, într-un fel, dureroase, știind ce mă așteaptă! Dar, în același timp, mă și
bucură, pentru „că prin multe suferințe trebuie să intrăm
în Împărăția lui Dumnezeu” (FA 14, 22). Cred, părinte,
că, avându-vă pe dumneavoastră stâlp de sprijin, nu voi
putea cădea foarte ușor în grupuri de „prieteni” neiubitori, însă depinde foarte mult de mine cât voi fi de cuminte
și de ascultător! Dușmani am deja și am avut de mic, pentru că de mic am stârnit multe împotriviri, mă rog pentru ei și cred că va fi bine! Să știți – nu știu dacă e bine –,
dar, după Hristos și sfinți, pe dumneavoastră vă am ca
exemplu. Știu că nu sunteți sfânt, însă sunteți singurul
în care mai pot să am încredere deplină. V-am zis, poate,
și eu, dar, din cauza împotrivirilor pe care le ridic, toți
îmi sunt prieteni falși. Poate sunt cuvinte prea grele și
par exagerate, dar așa simt. Îi iubesc, dar, din cauza
răutății care este în mine, nu pot să mai am încredere
deplină în ei. Iertați și, vă rog, unde am greșit, îndreptați,
pentru ca să nu mă pierd și să dobândesc cele netrebuitoare!
Puțin cam exagerat și cam încrezător în mine!
Iertați-mă, Tată!
* * * * *

“HIJO, YO TE QUISE SER C A NDEL A A L A NOCHECER …”!

315

¡Padre…!
Las palabras que me ha dicho son, en cierta manera,
dolorosas, ¡ya que sé lo que me espera! Pero, al mismo
tiempo, me alegran, porque “es necesario que a través
de muchas tribulaciones entremos en el Reino de Dios”
(Hch 14,22). Creo, padre, que, al tenerle a usted como
pilar de apoyo, no podré caer muy fácilmente en grupos
de “amigos” de poco querer, pero ¡depende de mí lo sensato y obediente que seré! Enemigos ya tengo y he tenido
desde pequeño, porque desde pequeño ya causaba muchas
contrariedades, rezo por ellos y ¡creo que todo estará
bien! Sepa que –no sé si eso está bien–, pero, después
de Jesucristo y los santos, le tengo a usted como ejemplo. Sé que no es un santo, pero es el único en quien aún
puedo confiar plenamente. Se lo he dicho, quizás, yo
también, por culpa de las contrariedades que levanto,
todos son falsos amigos para mí. Tal vez sean palabras
demasiado grandes y parezcan exageradas, pero eso es
lo que siento. Los quiero, pero, por culpa de la maldad
que hay en mí, ya no puedo confiar plenamente en ellos.
Perdone y, por favor, donde haya errado, ¡corríjame, para
no perderme y ganar lo innecesario!
¡Un poco exagerado y un poco confiado en mí mismo!
¡Perdóneme, Padre!
* * * * *

316

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

Fiule,
Cumințenia și ascultarea te vor scoate la liman, trebuie să ai această certitudine!
Ți-am scris mai înainte lucrurile care m-au făcut să
fiu în același timp sensibil, dar și cu ținută „severă”; sensibilitatea și emoțiile sunt ascunse, ce se vede e destul de
dur! Tu ai început să mă cunoști, asta pentru că îmi semeni
și ne intuim reciproc! Ne străduim să facem ce trebuie
făcut și sper ca nimic și nimeni să nu reușească să ne dezbine. Împreună și cu ajutorul lui Dumnezeu vom ajunge
la „ideal”! Ai tăi trebuie și merită să fie iubiți!

Fii binecuvântat,
p. Dumitru
* * * * *

Tată, mi-e greu, aici totul e străin! Îmi iubesc părinții
și frații, dar… nu știu ce se întâmplă! Cu ajutorul lui Dumnezeu și al dumneavoastră, trec și prin asta, numai că
mi-e frică, mi se pare că eu sunt de vină și nu mai știu
nici cum să mă rog!
Mama mi-a zis că, la greu, tot ei o să fie cu mine! I-am
spus că nu poate fi ca înainte și nici nu mai vreau să fie!
Dar ea mi-a spus că nu trebuie să mă arăt lumii că sunt
smerit și că postesc, stând în cameră sau fără să comunic așa mult.
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Hijo,
La sensatez y la obediencia te llevarán a buen puerto,
¡tienes que tener esta certitud!
Te he escrito antes las cosas que me hicieron ser sensible, y tener al mismo tiempo una actitud “severa”; la
sensibilidad y las emociones quedan escondidas, lo que
se ve ¡es bastante duro! Tú has empezado a conocerme,
y eso porque te asemejas a mí y ¡nos intuimos mutuamente! Nos empeñamos en hacer lo que hay que hacer y
espero que nada y nadie logre desunirnos. ¡Juntos y con
la ayuda de Dios llegaremos al “ideal”! ¡Los tuyos deben
y merecen ser queridos!

Bendito seas,
p. Dumitru
* * * * *

Padre, me es difícil, ¡aquí todo es ajeno! Quiero a mis
padres y a mis hermanos, pero… ¡no sé qué ocurre! Con
la ayuda de Dios y de usted, ya lo superaré también, solo
que tengo miedo, me parece que yo tengo la culpa y ¡ya
no sé ni siquiera cómo orar!
Mi madre me ha dicho que, en lo difícil, ¡ellos son los
que estarán a mi lado! Le he dicho que ya no puede ser como
antes y ¡tampoco quiero que sea! Pero ella me ha dicho que
no debo mostrarle al mundo que soy humilde y que ayuno,
cerrado en mi habitación y sin comunicar apenas.
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Știu că ea nu poate înțelege, dar eu aș putea fi mai tare,
să nu mă mai plâng atât și să am răbdare, dar și eu sunt
la fel de neînțelegător cu ei. Spre bine sunt toate acestea,
dar… iar mă plâng! Vă promit că voi avea răbdare și am
să fiu ascultător!
* * * * *

Copil binecuvântat,
Așa cum știi, totul s-a petrecut prea rapid pentru a fi
înțeles și acceptat. Noroc de la Dumnezeu că nu ești major,
pentru că nu ai fi pregetat să pleci la mânăstire și în urma
ta… adevărată tragedie! Știe Dumnezeu cum să rânduiască lucrurile! Încet, ei se vor obișnui, măcar în parte,
iar dorința ta se va verifica în timp. Viața în Hristos, fie
ea monahală, fie ea preoțească, nu poate fi văpaie de
moment, ci foc nestins și întețit prin râvnă, răbdare și
iubire! Vom întâmpina greutăți mari și umilințe, dar,
prin Dumnezeu, Cel ce pe toate le poate, reușim! Fii în
pace și străduiește-te să te faci tuturor toate!

p. Dumitru
* * * * *
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Sé que ella no puede entenderlo, pero yo podría ser
más fuerte, no quejarme tanto y tener paciencia, pero yo
también soy igual de incomprensivo con ellos. Para bien
es todo esto, pero… ¡he vuelto a quejarme! ¡Le prometo
que voy a tener paciencia y voy a ser obediente!
* * * * *

Niño bendito,
Tal como sabes, todo ha pasado demasiado rápido para
que puedas ser entendido y aceptado. Gracias a Dios que
no eres mayor de edad, porque no habrías dudado en ir
al monasterio y detrás tuyo… ¡una verdadera tragedia!
¡Solo Dios sabe cómo disponer las cosas! Poco a poco,
ellos irán acostumbrándose, por lo menos en parte, y se
verá si tu deseo seguirá siendo el mismo con el paso del
tiempo. La vida en Cristo, sea monacal, sea sacerdotal,
no puede ser llama de un instante, sino ¡fuego perpetuo
y avivado por el afán, la paciencia y el amor! Atravesaremos grandes dificultades y humillaciones, pero, con la
ayuda de Dios, Él que todo lo puede, ¡lo lograremos! ¡Que
la paz sea contigo y pon empeño en hacerte todo para
todos!

p. Dumitru
* * * * *
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13 iunie 2010
M-am gândit la râvna care, în timp, poate să scadă,
pentru că toți îmi spun aceasta și nu am putut să înțeleg,
la început, de ce!? Înțeleg acum, dar nu e ceva normal,
pentru că omul, dacă Îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu, nu ar trebui să se lenevească, dar vine ispititorul,
care, încet, încet, te atrage spre el și anumite lucruri ți
se par că așa ar trebui să fie, dar nu e chiar așa! Bine, că,
uneori, din cauza unei râvne prea mari, exagerezi lucrurile, cum am fost eu și mai sunt, în anumite puncte.
Nu am zis niciodată cu voce tare că eu am să ajung așa,
dar mie mi-am zis, și nu e bine, pentru că, astfel, m-am
încrezut în mine și, cum v-am mai zis, am căzut chiar eu
în ceea ce spuneam că nu e voie să cazi. Părinte, pe cât
pot, încerc să nu îmi mai imaginez nimic, ci să las totul
în voia lui Dumnezeu, însă ispita tot vine, dar, pe cât pot,
o îndepărtez!
De promis, nu vă mai promit nimic, numai cred – cum
v-am mai zis – că, ascultând, va fi bine!
Zicea o „persoană” cândva: „Dumnezeu nu mă lasă
niciodată! Are El planul Său cu mine! Te iubesc, Doamne!”
(01.01.95). Cred în aceste cuvinte și, de-aceea, voi avea
răbdare!
* * * * *
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13 de junio de 2010
He pensado en el afán que, con el tiempo, puede disminuir, porque todos me lo dicen y no he podido entender, al principio, ¿¡por qué!? Lo entiendo ahora, pero no
es algo normal, porque el hombre, si ama de verdad a
Dios, no debería volverse perezoso, pero viene el tentador, que, poco a poco, te atrae hacia él y ciertas cosas te
parecen que así deberían ser, ¡pero no es así! Bien, a veces,
a causa de un afán demasiado grande, exageras las cosas,
como he hecho yo y sigo haciendo, en ciertos puntos.
No he dicho nunca en voz alta que yo llegaré a ser así,
pero a mí sí me lo he dicho, y no está bien, porque, de
esta forma, he confiado en mí y, como ya se lo he dicho,
he caído yo mismo en lo que decía que no debe uno caer.
Padre, en la medida en que puedo, intento no imaginarme ya nada, sino dejarlo todo a la voluntad de Dios,
pero la tentación no deja de venir, pero, en cuanto me es
posible, ¡la alejo!
Prometer, ya no le prometo nada más, solo creo –como
ya se lo he dicho– que, obedeciendo, ¡todo estará bien!
Decía una “persona” alguna vez: “¡Dios nunca me deja!
¡Tiene Él Su plan conmigo! ¡Te amo, Señor!” (01.01.95).
Creo en estas palabras y, por eso, ¡voy a tener paciencia!
* * * * *
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Fiule,
Au trecut cincisprezece ani de când „persoana” a scris
aceste cuvinte, pe care le simte și acum, poate cu mai
mare intensitate!
Cuvintele au fost, întotdeauna, sărace în a ne exprima,
deși fără ele am fi fost săraci cu adevărat!
* * * * *

14 iunie 2010
Serios, trebuie făcut ceva! Citeam din Cuviosul Paisie
că, azi, puțini monahi ajung să aibă discernământ duhovnicesc și mi-e frică!
Apoi am devenit cam îndrăzneț și glumeț, într-un fel,
și cred că aici vă referiți la răsfăț. Mi-e rușine și îmi pare
rău, vă rog să mă iertați. Cred că sunt genul de om care,
atunci când îi dă cineva degetul, îi ia toată mâna. Iertați,
atât sunt de fals… ca o pisică, deși mie nu îmi sunt foarte
dragi pisicile, dar cred că de aceea nu mă înțeleg foarte
bine cu ele, pentru că mă asemăn lor!
Am să aștept, măcar așa învăț și eu ce e ascultarea și
tăierea voii!
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Hijo,
Pasaron quince años desde que “la persona” escribió
esas palabras, que aún siente, ¡y quizás con mayor intensidad!
Las palabras han sido, siempre, pobres en expresarnos, ¡aunque sin ellas habríamos sido verdaderamente
pobres!
* * * * *

14 de junio de 2010
En serio, ¡algo hay que hacer! Leía en San Paisios* que,
hoy en día, pocos monjes llegan a tener discernimiento
espiritual y ¡tengo miedo!
Luego me he vuelto un poco atrevido y bromista, en cierta
manera, y creo que a esto se refiere cuando dice que soy un
consentido. Me da vergüenza y lo siento, perdóneme por
favor. Creo que soy el tipo de persona que, cuando alguien
le da un dedo, coge toda la mano. Perdone, soy tan falso…
como un gato, aunque yo no les tengo mucho cariño a los
gatos, pero creo que por eso mismo no me entiendo muy
bien con ellos, ¡porque me parezco a ellos!
Voy a esperar, ¡por lo menos así aprendo lo que es la obediencia y la negación de su propia voluntad!
*

El Santo Monje Paisios del Monte Athos (1924-1994), canonizado por la Iglesia
ortodoxa en 2015 (N. de la T.).
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Chiar zicea Cuviosul Paisie că ascultarea este foarte
importantă pentru discernământul duhovnicesc.
Astăzi am ajuns la o concluzie și nu sunt prea sigur de
ea, vă rog să o îndreptați! Aceasta este: lumea a ajuns în
starea aceasta de păcătoșenie și nebunie, pentru că nici
monahismul nu mai este ce a fost! Monahii sunt interesați
mai mult de ei decât de a se ruga pentru lume și mulți
dintre ei încearcă să fie pe placul oamenilor, iar nu pe al
lui Dumnezeu; lasă legile monahale sau unii chiar nu le
cunosc, pentru a nu-i rușina pe oameni ori, mai rău, pentru a nu-i mustra conștiința! Nu e chiar gata, dar mai
bine tac, pentru că nu știu cum voi fi eu și pentru că, deja
prin această afirmație, am judecat și am picat eu în păcat…
ca să vedeți cât de bun sunt și eu, un nemernic care
vorbește de alții, dar eu!?
Iertați! Mi-aș dori să fiu acel monah dedicat numai lui
Hristos, încercând să împlinesc legile și poruncile Sale,
dar vine ispititorul și îmi spune, în gând: nu ești tu pentru asta, sunt alții…
O să vedeți cum am să ajung și – v-am zis să nu vă fie
milă de mine – dați dojana pe care am să o merit, poate
astfel am să mă îndrept și să ajungem la acel ideal, la care,
și eu, dar și dumneavoastră, nu visăm, ci dorim să ajungem, așa să ne ajute Dumnezeu!

Iertaţi-mă, vă rog, am fost foarte îndrăzneţ,
tot eu
* * * * *
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Por cierto, San Paisios decía que la obediencia es muy
importante para el discernimiento espiritual.
Hoy he llegado a una conclusión y no estoy muy seguro
de ella, ¡le pido por favor que me corrija! La conclusión es
esta: el mundo ha llegado a este estado de vida pecaminosa
y locura, porque ¡el monaquismo tampoco es lo que fue
antaño! Los monjes están interesados más en sí mismos
que en orar por el mundo y muchos de ellos tratan de ser
del agrado de la gente, y no de Dios; dejan las leyes monacales o algunos ni siquiera las conocen, para no avergonzar a la gente o, peor aún, ¡para que su propia conciencia
no les recrimine! No se detiene aquí mi conclusión, pero
mejor callo, porque no sé cómo seré yo y porque, ya por esta
afirmación, he juzgado y he caído yo en el pecado… para
que vea lo bueno que soy yo, un miserable que habla de
otros, ¿¡y qué hay de mí!?
¡Perdone! Quisiera ser aquel monje dedicado solo a Cristo,
que se empeña en cumplir Sus leyes y mandamientos, pero
viene el tentador y me dice, en el pensamiento: no estás tú
para esto, hay otros…
Ya verá cómo llegaré y –le he dicho que no tenga piedad
de mí– regáñeme según merezca, quizás así me corrija y
lleguemos a aquel ideal, al que, tanto yo, como usted, no es
que soñemos, sino que queremos llegar, ¡así nos valga Dios!

Perdóneme, por favor, he sido muy atrevido,
otra vez yo
* * * * *
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Copil,
Eu sunt felul de călugăr pe care l-ai „ghicit” în mesajul tău! Știu multe despre monahism, dar…!?
Când au început procesele cu greco-catolicii, eram
foarte speriat. După ce mi-am asumat responsabilitatea
totală pentru lupta cu ei în instanță, timp de cinci ani,
m-am împovărat peste măsură. Am căutat soluții și, în
primul rând, am vrut să cunosc voia lui Dumnezeu. M-am
dus la părintele Rafail Noica și l-am informat scurt cine
și în ce situație sunt. Răspunsul lui a fost: „Vremea este
a face Domnul…!” (Ps 118, 126) Atunci, mi-am dat seama,
printre lacrimi, că situația e „controlată”, nu neapărat
sub control! Aceasta și tot ce s-a întâmplat la Nicula în
anii stăreției mele au fost sub semnul voinței lui Dumnezeu, care n-a coincis cu voia mea de stareț întotdeauna,
ci m-a depășit! De aici și felul meu de „călugăr”!? Oricum, așa cum ți-am zis deja, apariția ta a fost ca și cum
mi-aș vedea conștiința!
Dar…, acum, să-ți răspund! (…) Dincolo de faptul că
omul amestecă lucrurile, el însuși fiind o „amestecătură”
– trup și suflet –, este receptat tendențios sau, mai
degrabă, judecat. Chiar nu vreau să suferi din cauza asta,
deși n-ai nici o scăpare, dar nici nu trebuie să dăm prilej!
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Niño,
¡Yo soy el tipo de monje que has “adivinado” en tu mensaje! Sé mucho sobre el monacato, ¿¡pero…!?
Cuando empezaron los procesos con los greco-católicos, estaba muy asustado. Después de asumir la responsabilidad total de la lucha con ellos ante los tribunales,
durante cinco años, me atareé en exceso. Busqué soluciones y, en primer lugar, quise conocer la voluntad de Dios.
Fui a buscar al padre Rafail Noica y le informé brevemente
de quién era y en qué situación estaba. Su respuesta fue:
“¡Ha llegado, Señor, el tiempo de obrar*…!” (Sal 118,126)
Entonces, me di cuenta, entre lágrimas, de que la situación
está “controlada”, ¡no necesariamente bajo control! Esto
y todo lo que pasó en Nicula durante los años de mi abadía
estuvieron bajo el signo de la voluntad de Dios, que no coincidió siempre con mi voluntad de abad, ¡sino que me superó!
¿¡De aquí también mi forma de ser “monje”!? De todas
maneras, como ya te he dicho, tu aparición ha sido ¡como
si viera mi conciencia!
Pero..., ahora, ¡voy a responderte! (...) El hombre no
solamente mezcla las cosas, siendo él mismo una “mezcla”
–cuerpo y alma–, sino que también es receptado de modo
tendencioso o, más bien, juzgado. De veras no quiero que
sufras por esto, aunque no hay ningún remedio, pero ¡tampoco hay que dar pie a ello!
*

Según la Biblia de Jerusalén (N. de la T.).
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Ai tăi vor fi și sunt geloși că reușești să comunici cu
mine. Dar, copil, „lepădarea” lor de tine nu putea să fie
și a mea. Poate că nu sunt de acord întru totul cu modul
în care vezi lucrurile și mai ales cu modul în care acționezi,
dar rostul meu este să te primesc așa cum ești și să încerc,
în Duhul Sfânt, să te clădesc pentru Dumnezeu, dar și
pentru oameni, dintre care primii sunt cei din familia ta!
Cât îmi stă în putere și îngăduie Dumnezeu și cât te folosesc, sunt la dispoziția ta! Doresc să devii fiul Lui!
Mă opresc aici, sunt prea sensibil!

p. Dumitru
* * * * *

Părintelui stareţ, naș și duhovnic…!
Toate lucrurile care nu vă plac la mine… nu ar fi mai
bine să mi le spuneți și să mă dojeniți pentru ele, ca să
mă îndrept? Îmi vine să plâng!
* * * * *

Copil,
Nu simt că te-am cruțat și nici nu prea e cum!
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Tus padres tendrán y tienen celos porque puedes comunicar conmigo. Pero, niño mío, su “negación” de ti no podía
ser también la mía. Tal vez no esté del todo de acuerdo con
el modo en que ves las cosas y sobre todo con el modo en
que actúas, pero mi cometido es recibirte tal como eres e
intentar, en el Espíritu Santo, edificarte para Dios, pero
también para los hombres, ¡entre los cuales los primeros
son tus familiares! Para todo lo que esté en mi poder y Dios
permita y para todo lo que te sea útil, ¡estoy a tu disposición! ¡Quiero que llegues a ser Su hijo!
Me paro aquí, ¡estoy demasiado sensible!

p. Dumitru
* * * * *

¡A mi padre abad, padrino y padre espiritual…!
Todas las cosas que no le gustan de mí… ¿no sería mejor
que me las dijera y me regañara por ellas, para que me
corrigiera? ¡Tengo ganas de llorar!
* * * * *

Niño,
No creo que me haya apiadado de ti y ¡tampoco podría
hacerlo!
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Dumnezeu merită să fie iubit, El e singurul care răspunde pe măsură și nu dezamăgește niciodată!
Am să-ți dăruiesc o carte de Dumitru Beleneș – Lucrătorii viei –, o biografie a unui episcop ce fusese căsătorit
și i-a murit, la naștere, soția, căreia nu i-a spus niciodată că o iubește, deși asta simțea! Socotea că numai lui
Dumnezeu I se cuvine această rostire. Are să-ți placă!
Totuși, noi, oamenii, avem nevoie, pe lângă încredințare,
și de cuvânt…

p. Dumitru
* * * * *

15 iunie 2010
De data aceasta, pentru sfat…
Părinte, naș și duhovnic,
Nu știu, dar parcă așa sunt de „gol”, adică nu mai pot
să zic nimic, numai aștept și mă pregătesc.
Îmi doresc foarte mult să vă văd! A început să-mi fie
dor și de capelă! Însă, în același timp, sunt așa de liniștit!
Știu, precum știe un copil mic, că, dacă o să fie cuminte,
o să i se cumpere o jucărie sau… Dacă o să fiu ascultător
și o să am răbdare și cumințenie, am să primesc ceea ce
îmi doresc.
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Dios merece ser querido, ¡Él es el único que responde a
medida y nunca desengaña!
Te voy a ofrecer un libro de Dumitru Beleneş –Los trabajadores de la viña*–, una biografía de un obispo que había
estado casado y se le murió, al dar la luz, la mujer, a la que
nunca le había dicho que la quería, ¡aunque eso es lo que
sentía! Creía que solo Dios Se hace digno de estas palabras.
¡Te va a gustar! Sin embargo, nosotros, los humanos, necesitamos, además de confianza, la palabra...

p. Dumitru
* * * * *

15 de junio de 2010
Esta vez, por el consejo…
Padre, padrino y padre espiritual,
No sé, pero es como si estuviera tan “vacío”, es decir
ya no puedo decir nada, solo espero y me preparo.
¡Deseo mucho verle! ¡He empezado a echar de menos
también la capilla! Pero, al mismo tiempo, ¡estoy tan
tranquilo! Sé, como un niño pequeño lo sabe, que, si va
a ser bueno, le van a comprar un juguete o… Si voy a ser
obediente y si voy a tener paciencia y sensatez, voy a recibir lo que deseo.
*

Título original en rumano: Lucrătorii viei (N. de la T.).
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Când mi-ați zis „Dimitrie”, am plâns și așa am fost
de bucuros, dar mi-e și frică, într-un fel!
Pe zi ce trece – poate nu e bine, pentru că nu așa se
face – aștept călugăria, dar, în același timp, și preoția, și
poate Îl supăr pe Dumnezeu! Însă Îl rog pe Dumnezeu,
chiar dacă eu nu mă voi supune voii Sale, să mă supună
El, obligat, că, poate, așa, cu timpul, am să învăț și eu să
fiu cuminte!

Iertaţi…, un (m)ucenic păcătos!
* * * * *

Fiule…,
Ești „copil” și încă poți visa, e frumos și dumnezeiesc!
Sigur că realitatea nu corespunde întotdeauna cu visul,
dar nici să ajungi la realitate fără să visezi! N-ai avea
motiv să lupți și nici să te bucuri. Visam să slujesc doar
o singură Sfântă Liturghie și să mor apoi, și am ajuns să
slujesc douăzeci de ani. Am știut, însă, că pot muri sau
să fiu „omorât” la fiecare Liturghie! Ți-am povestit de
rabinul care, ori de câte ori se pregătea să plece la Templu, își lua rămas bun de la soție și de la copii, pentru că
nu știa dacă se va mai întoarce acasă (vezi exemplul arhiereului Zaharia)!
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Cuando me ha dicho “Demetrio”, he llorado y tanto
me he alegrado, pero ¡también tengo miedo, en cierto
modo!
Cada día que pasa –quizás no esté bien, porque no es
así como se hace– espero la vida monástica, pero, al
mismo tiempo, también el sacerdocio, y ¡quizás ofenda
a Dios! Pero Le pido a Dios, aunque yo no me someta a
Su voluntad, que Él me someta, por obligación, ya que,
tal vez, así, con el paso del tiempo, ¡aprenda yo a ser sensato!

Perdone..., ¡un discípulo (mártir) pecador!
* * * * *

Hijo…,
Eres “niño” y aún puedes soñar, ¡es hermoso y divino!
Claro que la realidad no corresponde siempre con el
sueño, ¡pero tampoco llegar a la realidad sin haber soñado!
No tendrías razón para luchar y tampoco para alegrarte.
Soñaba con celebrar solo una única vez la Divina Liturgia y luego morirme, y he llegado a celebrarla durante
veinte años. Sabía, sin embargo, que ¡podía morir o ser
“matado” en cada Liturgia! Te he contado lo del rabino
que, cada vez que se preparaba para irse al Templo, se
despedía de su mujer y de sus hijos, ¡ya que no sabía si
iba a volver a casa (ve el ejemplo del jerarca Zacarías)!
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Dumnezeu nu te va obliga, dar te va ajuta să-ți
împlinești dorința de a-L sluji și de-a I te dărui. El nu
încetează să spună, peste veacuri: „Fiule, dă-mi inima
ta!” (Pr 23, 26) Ceea ce simți acum, chiar dacă va scădea
în intensitate, nu poate fi uitat și mai ales abandonat!
Preoția presupune, așa cum ți-am mai zis, „călugăria”,
dacă nu!?

p. Dumitru
* * * * *

Părinte…!
Acum am venit din grădină, l-am ajutat pe tati să sape
porumbul!
Mi se pare că tati este un pic trist, poate din cauza
mea sau poate pentru ale lui, numai că am observat la
mine că nu mă prea doare de supărarea lui, adică simt
așa, ceva, dar știu că ar dori să rămân lângă ei toată viața;
eu nu îmi doresc aceasta și nu mă mai prea interesează.
Dar, mi-am pus întrebarea, dacă greșesc? Vă mărturisesc că eu nu cred că greșesc, vă rog să îndreptați cuvintele mele!

Vă rog să mă iertaţi!
un copil…
* * * * *
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Dios no te obligará, pero sí te ayudará a cumplir tu
deseo de servirle y de ofrecerte a Él. Él no cesa de decir,
a través de los siglos: “¡Dame, hijo, tu corazón!” (Pr 23,
26) Lo que sientes ahora, aunque disminuya en intensidad, no puede olvidarse y ¡sobre todo abandonarse! El
sacerdocio supone, tal como ya te lo he dicho, “el monacato”, ¿¡si no…!?

p. Dumitru
* * * * *

¡Padre…!
Ahora vuelvo del huerto, ¡he ayudado a papá a cavar
el maíz!
Me parece que papá está un poco triste, quizá por mi
culpa o por sus cosas, solo que he observado en mí que
no me duele mucho su tristeza, es decir siento así, algo,
pero sé que ellos querrían que me quedara a su lado toda
la vida; yo no lo deseo y ya no me interesa mucho. Pero,
me he preguntado, y ¿si me equivoco? Le confieso que
yo no creo que me equivoque, ¡le pido que corrija mis
palabras!

¡Perdóneme por favor!
un niño…
* * * * *
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16 iunie 2010
Frate Dimitrie,
Iartă-mă! Probabil aveai mai multă liniște și mai puțină
„muncă”, dacă nu mă cunoșteai! Sper să se aranjeze totul,
astfel încât să ajungi la statornicie în simțire și lucrare.
Ispitele și încercările sunt inevitabile și, într-o oarecare
măsură, de dorit, dar important este să rămânem pe
„poziții” și să nu dăm nici un pas înapoi! N-am evitat
„pluralul”, intenționat…

Cu gândul la bucuria revederii,
p. Dumitru
* * * * *

17 iunie 2010
Copil,
Câtă gingășie în Prima Epistolă a Sfântului Apostol
Ioan, se simte „rana” iubirii!
Azi a fost o zi „umbrită” de inconsecvența mea în raport
cu Dumnezeu, am greșit în fața Lui și sunt mâhnit, deși
am cerut iertare și dezlegare de la duhovnicul și părintele meu!
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16 de junio de 2010
Hermano Demetrio,
¡Perdóname! ¡Probablemente tendrías más tranquilidad y menos “trabajo”, si no me hubieras conocido!
Espero que todo se arregle, de modo que llegues a la constancia en el sentir y en el obrar. Las tentaciones y las pruebas son inevitables y, en cierta manera, por desear, pero
lo importante es mantenernos en nuestras “posiciones”
y ¡no dar ni un paso atrás! No he evitado el “plural”, intencionadamente…

Pensando en la alegría del reencuentro,
p. Dumitru
* * * * *

17 de junio de 2010
Niño,
¡Cuánta ternura en la Primera Epístola de San Juan el
Apóstol, se siente la “herida” del amor!
Hoy ha sido un día “ensombrecido” por mi inconsecuencia en mi relación con Dios, Lo he ofendido y estoy
triste, ¡aunque he pedido perdón y absolución de mi confesor y padre espiritual!
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În schimb, la festivitatea de la Primărie – „Centenarul Aviației Române”(100 de ani de la primul zbor – Aurel
Vlaicu) – a fost bine și am trăit o oarecare bucurie!
Îmi scrii că ai terminat Faptele Apostolilor; dacă e
vorba de Scriptură, atunci continuă cu Epistolele… Ieri
mi-ai trimis un mesaj de J. Breck, seamănă cu A. Schmemann din Euharistia – o carte deosebită despre Sfânta
Liturghie.

părintele tău…
* * * * *

Părintele meu stareţ, naș, duhovnic…
Nu știu dacă voi reuși să vă alin cumva mâhnirea, pentru că eu, de obicei, când pățesc asemenea lucruri, se termină cu plâns, care îmi este salvarea!
Trebuie să vă zic, tată, că deja am ajuns la culmea
așteptărilor, nu am crezut că așa de mult poate să-mi dea
Dumnezeu, după toate câte am făcut și după cum L-am
ocărât. Nu este zi în care să nu mă gândesc la asta, cum
Dumnezeu, după ce am făcut atâtea, mi-a dat să trăiesc
asemenea bucurii și să am pe cineva care mă povățuiește
și mă înțelege cu adevărat!
Acum număr zilele, cât mai este până…
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En cambio, la festividad del Ayuntamiento –“El Centenario de la Aviación Rumana” (100 años del primer
vuelo – Aurel Vlaicu)– ¡ha estado bien y he vivido cierta
alegría!
Me escribes que has acabado los Hechos de los Apóstoles; si se trata de la Escritura, entonces continúa con
las Epístolas… Ayer me enviaste un mensaje de J. Breck,
se parece a A. Schmemann de Eucaristía – un libro especial sobre la Divina Liturgia.

tu padre…
* * * * *

Mi padre abad, padrino, padre espiritual…
No sé si lograré aliviar de alguna forma su tristeza, ya
que yo, normalmente, cuando me pasan cosas así, acabo
llorando, ¡que es mi salvación!
Tengo que decirle, padre, que ya he llegado al colmo
de mis expectativas, no había creído que Dios me puede
dar tanto, después de todo lo que he hecho y como Le he
insultado. No hay día en que no piense en ello, como Dios,
después de haber yo hecho tanto, ¡me ha dado a vivir
semejantes alegrías y tener a alguien que me aconseja y
me entiende de verdad!
Ahora estoy contando los días, cuánto queda hasta…
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Deja simt cum sufletul ajunge în gât și vrea să explodeze!
Sunt liniștit, dar cumva umflat ca un balon, care este
prea plin de aer și explodează. Într-o anumită împrejurare din Scriptură, Hristos îl întreabă pe Petru: „Simone,
fiul lui Iona, mă iubești tu pe Mine?” și el răspunde: „Da,
Doamne, Tu știi că Te iubesc!” (In 21, 15)
Mă cunoașteți, dar la fel de bine știți că Sfântul Petru
este și cel ce s-a lepădat de Hristos! Să luați bine aminte,
ați văzut că sunt mai…

Mă numesc Dimitrie-păcătosul…!
* * * * *

18 iunie 2010
Așa mi-e de greu să vă scriu…, deja, când mă gândesc,
îmi răsar lacrimile!
Azi am fost la biserică, la Sfânta Liturghie, și sunt așa
de liniștit! Am zis Apostolul și m-am dus la tati, să mă
binecuvânteze, ce bucurie s-a pogorât în mine!
(…) Părinte, eu vreau să mă fac monah și am să lupt
pentru asta cât trebuie. Vor fi și greutăți, încercări, dar
acestea vin tot de la Dumnezeu și tot El mă va ajuta să
trec peste ele. Atât îmi doresc să fiu cu El!
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¡Ya siento como mi alma me llega a la garganta y quiere
explotar!
Estoy tranquilo, pero, de alguna manera, hinchado
como un balón, que está demasiado lleno de aire y está
a punto de explotar. En una determinada circunstancia
en la Escritura, Cristo le pregunta a Pedro: “Simón, hijo
de Juan, ¿Me amas?” y él responde: „Sí, Señor, ¡Tú sabes
que Te amo!” (Jn 21,15)
Me conoce, pero igual de bien sabe que ¡San Pedro es
también el que ha negado a Cristo! Esté bien atento, ha
visto que soy más…

¡Me llamo Demetrio-el pecador…!
* * * * *

18 de junio de 2010
Me es tan difícil escribirle…, cuando lo pienso, ¡ya me
brotan las lágrimas!
Hoy he ido a la iglesia, a la Divina Liturgia, y ¡estoy tan
tranquilo! He leído la Epístola y he ido a papá, para que
me bendiga, ¡qué alegría ha descendido en mí!
(...) Padre, yo quiero hacerme monje y voy a luchar
por ello lo que sea menester. Habrá dificultades, y pruebas, pero estas también vienen de Dios y siempre Él
Mismo me ayudará a superarlas. ¡Deseo tanto estar con
Él!
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Am și o șansă foarte mare, pentru că, acum, El vine
mai ușor ca înainte și deja a venit; de fapt, a fost lângă
mine tot timpul, dar nu L-am simțit! Când n-am să-L
simt, tot acolo va fi și, când Îl voi chema, mă va auzi… și
iar va veni!
Nu doresc să mă călugăresc neapărat ca să scap de
lume, că tot în ea voi fi, ci ca să fiu mai aproape de El!
Părinte, știu că nu sunteți sfânt, dar, de când am citit
la Cuviosul Siluan că în duhovnicul său L-a văzut pe Hristos, de cele mai multe ori, când mă gândesc la dumneavoastră sau vă simt în preajmă, Îl simt și pe El și cred că
de aceea Dor-ul și Iubirea mea sunt așa de mari!

Al dumneavoastră fiu,
Dimitrie-cel rău!
* * * * *

Fiule bun,
Și pentru mine, iubirea și dor-ul sunt, în același timp,
durere și tristețe! Oare iubirea doare și dor-ul face trist?
Cred că da!
Călugăria ta a început de ceva vreme, de-aceea și împotrivirile pe care le trăiești. Așa cum ziceai, totul a început cu făgăduința dăruirii! De acum înainte, se lucrează
– în felul gestației – călugărul ce se va naște la răstignirea tunderii!
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Y tengo una gran oportunidad, porque, ahora, Él viene
a mí más fácilmente que antes y ya ha venido; de hecho,
ha estado a mi lado todo el tiempo, pero ¡no Lo he sentido! Cuando no Lo sienta, Él seguirá allí y, cuando Lo
llame, me oirá… y ¡volverá a venir!
No deseo hacerme monje necesariamente para huir
del mundo, ya que seguiré en el mundo, sino ¡para estar
más cerca de Él!
Padre, sé que no es santo, pero, desde que he leído en
San Silouan que vio en su padre espiritual a Cristo, las
más de las veces, cuando pienso en usted o lo siento cerca,
también Lo siento a Él y creo que por eso ¡mi Añoranza
y mi Amor son tan grandes!

Su hijo,
¡Demetrio-el malo!
* * * * *

Hijo bueno,
Para mí también, ¡el amor y la añoranza son, al mismo
tiempo, dolor y tristeza! ¿Será que el amor duele y la añoranza te hace triste? ¡Creo que sí!
Tu monacato empezó hace ya algún tiempo atrás, por
eso las contrariedades que vives. Tal como decías, ¡todo
empezó con la promesa de la entrega! De ahí en adelante,
se obra –en la forma de la gestación– ¡el monje que nacerá
en la crucifixión de la tonsura!
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Tot tu aminteai de durerile facerii: încă ești în „pântece” și ți-e bine, să vezi ce urmează după „naștere”!?
Dar, nu te speria, nu-ți mai aparții… și Stăpânul tău va
face totul pentru mântuirea ta! Însă mântuirea monahului nu poate fi una obișnuită, ci una specială și plenară! De aici ispitele, încercările, nedreptățile…, care îl
fac pe „afierosit” cât mai „asemenea” cu Dumnezeu!
Iartă, poate teoretizez…, poate!?

Același,
p. Dumitru
* * * * *

Mi-ați răspuns ceea ce așteptam, bine, nu m-am gândit chiar așa complex…
În rest, am să aștept clipa rânduită de El și să învăț
ascultarea, cumințenia, blândețea, atât cât se poate în
acești ani. Până se va forma „fătul”, va fi bine, presupun,
apoi va evolua cu durerile obișnuite, sperăm să nu fie și
altele noi, și apoi se va naște copilul, la început întinat,
dar se va spăla prin Apă și Duh!

Dimitrie cel mic,
dar păcătos…!
* * * * *
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Tú eras él que mencionabas los dolores del parto: aún
estás en el “vientre” y estás bien, ¿¡ya verás lo que sigue
después del “nacimiento”!? Pero no te asustes, ya no te
perteneces… y ¡tu Dueño lo hará todo para tu salvación!
Mas la salvación del monje no puede ser una común, sino
¡una especial y plenaria! De aquí las tentaciones, las pruebas, las injusticias…, que hacen al “consagrado” ¡lo más
“semejante” posible con Dios!
Perdona, quizás teorizo..., ¿¡quizás!?

El mismo,
p. Dumitru
* * * * *

Me ha contestado lo que esperaba, bien, no he pensado de forma tan compleja…
Por lo demás, esperaré el instante designado por Él y
aprenderé la obediencia, la sensatez, la mansedumbre,
todo cuanto se pueda en estos años. Hasta que se forme
el “feto”, estará bien, supongo, luego evolucionará con
los dolores habituales, esperemos que no haya otros nuevos, y después nacerá el niño, al principio impuro, pero
¡se lavará por Agua y Espíritu!

Demetrio el pequeño,
¡pero pecador…!
* * * * *
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Copil isteţ,
Apa s-a folosit la botez! La nașterea duhovnicească,
baia se face din sudori de sânge! Duhul este Acelaşi, ieri,
azi și în veci!

Cu binecuvântare,
p. Dumitru
* * * * *

19 iunie 2010
Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați îndreptat
ideile, așa mare nesiguranță am avut când le-am scris!
Iertați-mă, vă rog, v-am zis că ar trebui să mă dojeniți,
că nu aș mai îndrăzni atâtea!

păcătosul Dimitrie cel mic
* * * * *

Dimitrie cel Mic,
Porcii, vacile, găinile și muncile de la începutul viețuirii
mele în mânăstire, pe care nu le-am făcut cu plăcere, dar
le-am făcut cu toată osârdia, au fost cele mai „dulci”
încercări prin care am trecut. Abia după această etapă
s-au arătat cele cu adevărat încercări! Crede, dragul meu,
că niciodată nu m-am uitat înapoi, asta din mila Domnului!
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Niño listo,
¡El agua se utilizó en el bautismo! En el nacimiento
espiritual, el baño se hace ¡en gotas de sangre! ¡El Espíritu es el Mismo, ayer, hoy y por los siglos!

Con bendición,
p. Dumitru
* * * * *

19 de junio de 2010
Le agradezco muchísimo haber corregido mis ideas,
¡tanta inseguridad tuve al escribirlas!
Perdóneme, por favor, ya le dije que debería regañarme, así ¡ya no me atrevería a tanto!

el pecador Demetrio el pequeño
* * * * *

Demetrio el Pequeño,
Los cerdos, las vacas, las gallinas y los trabajos del
comienzo de mi vida en el monasterio, que no hice con
gusto, pero sí los hice con todo ardor, fueron las más
“dulces” pruebas por las que pasé. ¡Apenas después de
esa etapa se mostraron las verdaderas pruebas! Cree,
querido mío, que nunca miré atrás, ¡esto por la misericordia del Señor!
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Anchete, rapoarte, acuzații – cu sau fără acoperire –,
nedreptăți nenumărate…, ispite de la „trup, diavol și
lume”…, pedepse, retrogradări și umilințe…, pe toate
Dumnezeu le-a lucrat în favoarea mea! Îi mulțumesc cu
lacrimi! Acestea și mai mari decât acestea închipuie viața
cea după Dumnezeu și, când toate acestea le vei pătimi,
Bucură-te – zice Domnul!

același,
p. Dumitru
* * * * *

Vă cred! Acestea sunt foarte mici, dar ajută mult, pentru viitor!
Trebuie să vă spun că am făcut tot… le-am curățat bine,
apoi le-am văruit peste tot, deși un gând îmi spunea că
nu chiar așa… dar am zis că, dacă tot fac, să fac cum trebuie, însă, când am văzut cum te murdărești și așa mai
departe, deși știam că e mândrie, am zis că asta nu-i pentru mine! Dar e foarte bine să treci și prin astea!

Dimitrie
* * * * *

5 iulie 2010
Să-mi trimiteți mail când ajungeți și să-mi spuneți
dacă sunteți bine și tot…!
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Investigaciones, informes, acusaciones –justificadas
o no–, innumerables injusticias…, tentaciones “del
cuerpo, del diablo y del mundo”…, castigos, descensos
y humillaciones… ¡todo ello Dios lo obró a mi favor! ¡Le
doy las gracias con lágrimas en los ojos! Todo esto y más
que esto representa la vida según Dios y, cuando todo
esto lo padezcas, ¡Alégrate – dice el Señor!

el mismo,
p. Dumitru
* * * * *

¡Le creo! Lo mío es muy poco, pero ayuda mucho, ¡para
el futuro!
Tengo que decirle que lo hice todo… los limpié bien,
luego los encalé por todas partes, aunque un pensamiento
me decía que no era para tanto… pero me dije que, si lo
hacía, que lo hiciera como se debía, pero, cuando vi como
te ensucias y así en adelante, aunque sabía que era soberbia, me dije que ¡eso no era para mí! Pero ¡está muy bien
que uno pase por esto también!

Demetrio
* * * * *

5 de julio de 2010
¡Envíeme un correo cuando llegue y dígame si está bien…!
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Acum înțeleg ce înseamnă cuvântul greu. Am început
să mă trezesc și așa e de greu… Acum, seara, am vorbit
din nou cu părinții, m-am mândrit, am judecat, am fost
egoist și… mă cunoașteți! Toate circurile au fost din vina
mea, pentru că un om al lui Hristos, cum susțineam eu
că sunt, nu produce tulburare sau rău în jurul său.
Dumneavoastră știați toate acestea și vă mulțumesc
pentru felul în care ați acționat, că, altfel, nu mă trezeam!
Am plâns de două ori: prima dată, după o discuție cu tati;
am luat icoana Maicii Domnului în brațe și plângeam,
dar nu îmi recunoșteam în totalitate vina. Am plâns în
hohote, era greu, deși m-ați pregătit, nu înțelegeam…
Ziceați: să asculți, să fii cuminte, să ai răbdare, să te lași
smerit… Nimic nu am făcut, dar El, pentru rugăciunile
Maicii Domnului și ale lor și ale dumneavoastră, S-a
milostivit și m-a trezit; deja credeam că sunt sfânt!?
După ce au plecat ei, acum, seara, am căzut. Simțeam
că e vina mea, dar era greu să mă căiesc, mi-am adus
aminte de cartea Între iadul deznădejdii și iadul smereniei,
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Ahora entiendo lo que significa la palabra difícil. He
empezado a despertarme y es tan difícil… Ahora, esta noche,
he hablado de nuevo con mis padres, he sido soberbio, he
juzgado, he sido egoísta y… ¡me conoce! Todo el alboroto
ha sido por mi culpa, porque un hombre de Cristo, como
sostenía yo que era, no produce turbación o mal a su alrededor.
Usted sabía todo esto y le agradezco por la forma en que
ha actuado, ya que, si no fuera así, ¡no me habría despertado! He llorado dos veces: la primera vez, después de una
discusión con papá; he tomado el icono de la Madre de Dios
en mis brazos y lloraba, pero no reconocía en totalidad mi
culpa. He llorado a lágrima viva, era difícil, aunque me
haya preparado, no entendía… Decía: obedece, sé bueno,
ten paciencia, sé humilde… Nada he hecho, pero Él, por las
oraciones de la Madre de Dios y de mis padres y de usted,
ha tenido misericordia y me ha despertado; ¿¡ya pensaba
que era un santo!?
Después de que se hayan ido, ahora, en la noche, he
caído. Sentía que era mi culpa, pero era difícil arrepentirme, me he acordado del libro Entre el infierno de
l a d e s e s p e r a n z a y e l i n f i e r n o d e l a h u m i l d a d *,
*

El título de la versión rumana es Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei.
Se trata de una recopilación de los Escritos del Santo Monje Silouan el
Athonita, hecha por el Archimandrita Sofronio (o Sophrony), su discípulo.
En español se han publicado Escritos de San Silouan el Athonita, por el
Archimandrita Sophrony, traducido por Joaquín Maristany del original ruso,
Ediciones Sígueme, Salamanca, 2011, y San Silouan el Athonita. Monje del
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am luat-o și s-a deschis la „despre ascultare”. Am citit;
scria: cel mândru nu simte când Dumnezeu îl iartă! Așa
era, nu simțeam, mă îndoiam! Apoi scria: cel smerit și
ascultător are pace în sufletul său. Nu o aveam…
Am luat iar icoana Maicii și a Sfântului Dimitrie și am
plâns, m-am căit înaintea lui Dumnezeu, a Sfântului
Înger, de care, de o perioadă încoace, uitasem; apoi Sfântului Dimitrie, Sfântului Grigorie și, la urmă, Maicii
Domnului. Îmi era greu, deoarece nu o slăveam cum se
cuvine, adică tot timpul mă îndoiam… Am citit la Sfântul Siluan despre ea, am văzut iubirea imensă pe care o
are ea pentru Dumnezeu, dar și pentru noi, îmi era greu…
Cel rău nu mă lasă; am reușit, dar mai trebuie, cred că
toată viața…
Le-am zis că nu am să mă căsătoresc, nu am zis neapărat că voi intra în mânăstire, dar am zis aceasta!
Cu ziua de azi, cred că s-a terminat; am să fac cele ale
locului, am să încerc să nu-i mai supăr, după putință, am
să vorbesc mai mult, dar, în interior, voi duce crucea.
Mi-a zis o Voce interioară azi: și Eu am căzut pe drumul
crucii, dar M-am ridicat! Vă dați seama, dacă nu Se ridica?
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lo he cogido y se ha abierto al capítulo “sobre la obediencia”. He leído; escribía: ¡el soberbio no siente cuando lo
perdona Dios! Así era, yo no lo sentía, ¡dudaba! Luego escribía: el humilde y obediente tiene paz en su alma. No la
tenía…
He tomado de nuevo el icono de la Madre de Dios y de
San Demetrio y he llorado, me he arrepentido ante Dios,
ante mi Santo Ángel, del que, desde hacía un tiempo, me
había olvidado; luego ante San Demetrio, San Gregorio y,
al final, ante la Madre de Dios. Me era difícil, porque no le
rendía homenaje como es debido, es decir todo el tiempo
dudaba… He leído en San Silouan sobre ella, he visto el
amor inmenso que tiene ella por Dios, pero también por
nosotros, me era difícil… El maligno no me deja; he logrado,
pero aún es necesario, creo que toda la vida…
Les he dicho que no me voy a casar, no he dicho necesariamente que ingresaré en el monasterio, pero ¡he dicho esto!
Con el día de hoy, creo que se ha acabado; voy a hacer lo
propio del lugar, voy a tratar de no ofenderlos más, según
esté en mi poder, voy a hablar más, pero, en mi interior,
llevaré la cruz. Me ha dicho una Voz interior hoy: Yo también he caído en el camino de la cruz, pero ¡Me he levantado! Se da cuenta, y ¿si no Se levantaba?
Monte Athos (1866-1938), Vida-doctrina-escritos, por el Archimandrita Sofronio,
traducido por Joaquín Maristany, Ediciones Encuentro, Colección Ensayo,
Madrid, 1996. Asimismo, se pueden leer los escritos de San Silouan (o Siluán
o Silvano) en línea (p. ej. Escritos de San Silvano del Monte Athos) (N. de la T.).
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Va fi bine, numai să vă rugați în continuare pentru
mine și să nu mă lăsați, că nu am știut ce înseamnă războiul, pur și simplu m-am întins pe jos, în formă de cruce,
cu icoana pe piept… Va fi bine, numai să nu mă lăsați,
ajută Dumnezeu și acestea vor trece cu bine!
Iertați că din nou m-am plâns! Îi ziceam Sfântului
Dimitrie să facă astfel ca micul Dimitrie din mine să
crească curat! Părinte, încep să realizez că nu numai prin
nemâncare și asceză se ajunge la Dumnezeu, ci și prin
iubire și gingășie!

al dumneavoastră,
Dimitrie începătorul
* * * * *

6 iulie 2010
Copil,
E dureros prin ce treci și îmi pare rău, deși știm amândoi că nu se poate altfel!
Încearcă să fii cât se poate de echilibrat, stările prin
care treci sunt periculoase. Să te odihnești, să mănânci,
să muncești, să citești, să te rogi… toate cu măsură, nu
exagera în nimic, dar nici să renunți la ele!
Am ajuns cu bine, drum greu și obositor, dar, cu puțin
curaj și efort, s-a încununat!
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Todo estará bien, solo que siga rezando por mí y no me
deje, porque no sabía lo que era la guerra, simplemente me
he estirado en el suelo, en forma de cruz, con el icono en
mi pecho… Estará bien, solo que no me deje, Dios ayuda y
¡todo esto pasará bien!
¡Perdone que haya vuelto a quejarme! Le decía a San
Demetrio ¡que hiciera de manera que el pequeño Demetrio
que está en mí creciera limpio! Padre, empiezo a darme
cuenta de que no solo por ayuno y ascesis se llega a Dios,
¡sino también por amor y ternura!

su Demetrio,
el principiante
* * * * *

6 de julio de 2010
Niño,
Es doloroso por lo que pasas y lo siento mucho, aunque los dos sabemos que ¡no puede ser de otra manera!
Intenta ser lo más equilibrado que puedas, los estados que atraviesas son peligrosos. Descansa, come, trabaja, lee, ora… todo con medida, no exageres en nada,
pero ¡tampoco renuncies a nada!
He llegado bien, viaje difícil y cansado, pero, con un
poco de valentía y esfuerzo, ¡se ha coronado!
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Familia care m-a invitat mă iubește și sunt fericiți că
le-am pășit pragul și-atunci sunt și eu bucuros!

Am să-ţi mai scriu…,
p. Dumitru
* * * * *

Of, părinte, dacă aș putea, v-aș promite că așa are să
fie, dar nu mai promit nimic, ci aștept și încerc să mă țin
de toate câte mi-ați zis, asta am început de luni seara,
aici; după ce m-am căit, mi-am dat seama că numai așa
se poate! Nici nu vă dați seama cât m-ați ajutat!
Am greșit imens, vai ce mândru eram și mă credeam
cu El și le-am zis părinților, și toate… Că eu nu vreau să
bârfesc, că nu vreau să judec, mă mândream și… Doamne
ferește!
Acum e bine, nu mai sunt chiar așa de agitat ca zilele
trecute. Mi-am și zis, aseară, că, în asemenea situații, nu
e bine să decizi ceva, ci numai să te căiești și să Îl lași pe
Dumnezeu să lucreze. Acestea toate le-am învățat de la
„cineva”! Și gândul meu era la Hristos, la Maica Sa, la
Sfinți și la părintele meu duhovnicesc! Momente de acestea vor mai fi, e numai începutul, dar, deși eu L-am părăsit, El nu; a fost acolo și m-a ridicat și va fi bine.
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La familia que me invitó me quiere y son felices de que
haya pisado sus umbrales y entonces ¡yo también me
siento alegre!

Te volveré a escribir…,
p. Dumitru
* * * * *

Uf, padre, si pudiera, le prometería que así será, pero
ya no prometo nada más, sino espero y procuro atenerme
a todo lo que me ha dicho, cosa que he empezado desde
el lunes por la noche, aquí; después de arrepentirme, me
he dado cuenta de que ¡solo así puede ser! ¡Ni se da cuenta
lo mucho que me ha ayudado!
Me he equivocado inmensamente, ay, qué soberbio
era y me creía con Él y les he dicho a los padres, y todo…
Que yo no quiero chismear, que no quiero juzgar, presumía y… ¡Dios me libre!
Ahora estoy bien, ya no estoy tan agitado como los días
pasados. Anoche, incluso me he dicho que, en tales situaciones, no está bien decidir algo, sino solo arrepentirte
y dejar a Dios obrar. ¡Todo esto lo he aprendido de
“alguien”! Y mi pensamiento estaba en Cristo, en su Madre,
en los Santos y ¡en mi padre espiritual! Momentos como
estos habrá más, es solo el comienzo, pero, aunque yo
Lo he abandonado, Él no; ha estado ahí y me ha levantado y estará bien.
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Este ostenitor, dar va trece… cu bine, cred. Atâta îmi
doresc călugăria!
Am să încerc să am grijă, deși am obiceiul să mă duc
tot în dreapta și în stânga, mijlocul îl aflu cam greu…

Cu dor,
fr. Dimitrie
P. S. Să nu vă faceți prea multe griji pentru mine, v-ați
lăsat „înlocuitor”!
* * * * *

7 iulie 2010
Părinte,
Am fost deja la Liturghie, a fost frumos, dar așa de
repede a trecut! Ușor, încep să mă echilibrez. Dimineață,
din păcate, m-am trezit mai târziu și nu am apucat să fac
toate rugăciunile, am zis mai mult cele personale, și acum
merg să mai continuu un pic.
Of! Durerile nașterii…, dar apoi!? Toate vor fi bine! Nu
pot să fiu sigur, dar am așa o nădejde că Dumnezeu nu
mă mai lasă, însă, cum ați zis dumneavoastră, depinde
de mine… De aceea, încerc să mă mențin, cu un program
de rugăciune și să citesc tot timpul și cărți duhovnicești,
ca să nu mă pierd.
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Es fatigoso, pero ya pasará… bien, creo. ¡Tanto deseo
mi monacato!
Voy a intentar ir con cuidado, aunque tengo la costumbre de ir sea a la derecha, sea a la izquierda, me es
un tanto difícil encontrar el camino del medio…

Con añoranza,
h. Demetrio
P. D. No se preocupe mucho por mí, ¡ha dejado un
“suplente”!
* * * * *

7 de julio de 2010
Padre,
He vuelto ya de la Liturgia, ha sido hermoso, pero ¡ha
pasado tan rápido! Poco a poco, empiezo a equilibrarme.
En la mañana, por lástima, me he despertado más tarde
y no he llegado a hacer todas las oraciones, he hecho más
las personales, y ahora voy a seguir un poco.
¡Uf! Los dolores del parto…, y ¿¡luego!? ¡Todo estará
bien! No puedo estar seguro, pero tengo la esperanza de
que Dios ya no me deje más, sin embargo, como ha dicho
usted, depende de mí… Por eso, intento mantenerme,
con un programa de oración, y leer todo el tiempo libros
espirituales también, para no perderme.
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Nu știu dacă e chiar bine ce am zis!? Însă să știți că nu
cred că se mai poate renunța! Tot timpul îmi doresc să
ajung din nou la acele bucurii. Atât aștept să plec de aici!
Va fi foarte grea despărțirea de părinți, deoarece nu își
doresc aceasta, de-aceea încerc să fiu cu grijă și, măcar
cât sunt încă la școală, să nu amintesc nimic sau să dau
de înțeles!

Dimitrie păcătosul…!
* * * * *

Dimitrie-copil,
E greu să-ți răspund în cuvinte, orice descoperire a
tainei îi anulează acesteia misterul, totul devine mai puțin
intens și interesant!
Or, taina Iubirii sau a „renunțării la sine” e taina lui
Hristos! Eu nu știu în detaliu ce va fi cu tine, deși…!? Dar
știu că, atât timp cât ai cunoscut și ai simțit…, nu mai
poți trăi prin tine însuți, ci doar prin „Cel ce Este” (Iș 3,
14; Ap 1, 4). Părinții îți cer să trăiești prin ei sau pentru
ei… Lumea, tot așa… Diavolul ți-ar dărui un prezent
ambalat exorbitant, dar… știi ce înseamnă…!? Preoția și
călugăria sunt, totuși, forme: dacă n-ai învățat că nu-ți
mai aparții, făcător de slujbe sau purtător de haine…, ce
folos impostura…?
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¿¡No sé si está precisamente bien lo que he dicho!? Sin
embargo, ¡sepa que no creo que se pueda renunciar ya!
Todo el tiempo deseo llegar de nuevo a aquellas alegrías.
¡Espero tanto irme de aquí! Será muy difícil la separación de mis padres, ya que no lo desean, por eso intento
ir con cuidado y, por lo menos el tiempo que aún voy a la
escuela, ¡no mencionar ni dar nada por entender!

¡Demetrio el pecador…!
* * * * *

Demetrio-niño,
Es difícil responderte con palabras, todo descubrimiento del misterio anula su secreto, ¡todo se vuelve
menos intenso y menos interesante!
Ahora bien, el misterio del Amor o de la “renuncia a
uno mismo” ¡es el misterio de Cristo! Yo no sé en detalle
lo que será de ti, ¿¡aunque…!? Pero sé que, una vez has
conocido y sentido como tú lo has hecho…, ya no puedes
vivir por ti mismo, sino solo por “Él que Es”(Ex 3,14; Ap
1,4). Los padres te piden que vivas por ellos y para ellos…
El mundo, igual… El diablo te regalaría el presente envuelto
en un embalaje exorbitante, pero… ¿¡sabes lo que significa…!? El sacerdocio y el monacato son, no obstante, formas: si no has aprendido que ya no te perteneces, hacedor de oficios religiosos o portador de hábitos…, ¿a qué
sirve la impostura…?
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Preoția înseamnă EL, călugăria înseamnă EL, viața
mea înseamnă EL și…, la infinit…, „Eu sunt Alfa și Omega”
(Ap 1, 8)…, eu ce sunt…!?
„Iubește și fă ce vrei!” Păi, mai poți să faci ce vrei dacă
iubești?
Atât…, e prea taină Taina…!!!

p. Dumitru
* * * * *

8 iulie 2010
Copil,
Mi-am adus aminte, de la „urmașii” Sfântului Siluan,
că Ortodoxia seduce!
Seducție se numește și „hoția” lui Dumnezeu: ți-a
furat inima…, ia-o înapoi, dacă mai poți!?
Dar abia acum începe adevărata „tragedie”, adevăratul zbucium, extenuarea maximă…!
O dimineață frumoasă și o zi fără „umbră”…

p. Dumitru
* * * * *

Părinte,
Așa-i, de renunțat nu se mai prea poate!
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El sacerdocio significa Él, el monacato significa Él, mi
vida significa Él y…, al infinito…, “Yo soy Alfa y Omega”
(Ap 1, 8)…, ¿¡qué soy yo…!?
“¡Ama y haz lo que quieras!” Pues, ¿puedes hacer aún
lo que quieres si amas?
Nada más… ¡es demasiado misterio el Misterio...!!!

p. Dumitru
* * * * *

8 de julio de 2010
Niño,
He recordado, a través de los “discípulos” de San
Silouan, que ¡la Ortodoxia seduce!
Seducción se llama también “el robo” de Dios: te ha
robado el corazón…, recupéralo, ¿¡si aún puedes!?
Pero, ¡solamente ahora empieza la verdadera “tragedia”, el verdadero tormento, la extenuación máxima…!
Una mañana hermosa y un día sin “sombra”…

p. Dumitru
* * * * *

Padre,
Así es, renunciar, ¡ya casi no se puede!
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Și nu îmi doresc să renunț, pentru că, de mic, eu nu
eram de aceeași părere cu ceilalți, dar atunci mă învingeau, pentru că îmi aduceau argumente și îmi demonstrau că așa este și atunci mă lăsam, însă, acum, nu se
mai poate așa: deși ei cred că m-au învins cu ultima
discuție, nu e așa! Nu mă mai zbat pe față, nu le arăt toate,
prin discuțiile acestea… deși nu asta mi-am dorit, dar
cumva m-am descoperit și atunci ei știu unde să lovească.
Nu, mai bine e să fiu cuminte și să nu le mai arăt că nu-mi
place nimic, decât să…
Mi-e dor de Nicula, în fiecare zi mă gândesc la călugăria mea, dar încerc să nu îmi mai imaginez nimic; am
să aștept, deși atunci va fi adevăratul început, atunci viața
mea va însemna El, voi intra cu adevărat în acea Taină,
care este Hristos, cum spuneați!
Și ca mirean te rogi, poți să iubești, am gustat aceasta,
dar nu e ceva deplin. Însă El e deplin și tot ce face e
desăvârșit, de-aceea simt că numai prin călugărie pot
să-L urmez pe deplin, iar dacă e și preoția, cu atât mai
mult, însă cine știe?! Vă mărturisesc că așa de mult îmi
doresc preoția, încât aș da orice pentru ea, însă mă
potolește gândul că nu e numai voia mea, apoi și greutatea ei… și nu știu dacă aș putea să o duc?!
De un lucru mi-e frică: că nu voi reuși să fac față! Nu
e smerenie deloc, să știți!
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Y no deseo renunciar, ya que, desde pequeño, yo no
tenía la misma opinión que los demás, pero entonces me
vencían, porque me traían argumentos y me demostraban que así es y entonces me dejaba, pero, ahora, ya no
puede ser así: aunque ellos creen que me han vencido
con la última discusión, ¡no es así! Ya no me atormento
abiertamente, no les muestro todo, a través de estas discusiones… aunque no es eso lo que he deseado, pero de
alguna manera me he descubierto y entonces ellos saben
donde golpear. No, mejor ser sensato y no mostrarles
que no me gusta nada, solo…
Echo de menos Nicula, cada día pienso en el día de mi
tonsura, pero intento no imaginarme ya nada; voy a esperar, aunque entonces será el verdadero comienzo, entonces mi vida significará Él, entraré de verdad en ese Misterio, que es Cristo, ¡como decía usted!
Como laico también oras, puedes amar, he saboreado
esto, pero no es la plenitud. En cambio, Él es plenitud y
todo lo que hace es perfecto, por eso siento que solo a
través del monacato puedo seguirle plenamente, y si es
también el sacerdocio, tanto más, pero ¡¿quién sabe?! Le
confieso que deseo tanto el sacerdocio, que daría cualquier cosa por él, pero me apacigua el pensamiento de
que no es solo mi voluntad, y luego su peso… y no sé si
¡¿podría llevarlo?!
Una sola cosa temo: ¡no lograr dar la talla! No es para
nada humildad, ¡que lo sepa!
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Chiar mi-e frică, pentru că eu mă prind mai greu de
anumite lucruri, sunt bâlbâit, nu știu dacă voi reuși să
citesc cele necesare, mi se pare că nu am timp…!
Nu puteți să-mi schimbați numele și oficial?

Al dumneavoastră ucenic, ascuns încă,
Dimitrie…!
P. S. Gândiți-vă ce va fi când se va afla, câte lovituri?!
Iertați-mă! Sunt o babă!
* * * * *

Copil…,
Simt că te-am supărat sau te-am obosit, probabil am
pus sarcini grele de purtat, pe care nici eu nu le duc, iartămă!
Azi am umblat în locuri frumoase, Dumnezeu le-a
făcut și omul a încercat să adauge…, îți trimit imagini!

p. Dumitru
* * * * *

9 iulie 2010
Părinte, acum merg la biserică și, apoi, mă duc cu
bunicul în satul său natal, să-l ajut la lucru. Nu m-ați
supărat deloc, serios!
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Tengo miedo de verdad, porque yo tardo en entender
ciertas cosas, soy tartamudo, no sé si lograré leer lo necesario, ¡me parece que no tengo tiempo…!
¿No puede cambiarme el nombre también oficialmente?

¡Su discípulo, aún escondido,
Demetrio…!
P. D. Piense ¡¿qué habrá cuando se sepa, cuántos golpes?! ¡Perdóneme! ¡Soy una vieja!
* * * * *

Niño mío…,
Creo que te he afligido o te he cansado, probablemente
te he puesto cargas difíciles de llevar, que yo tampoco
llevo, ¡perdóname!
Hoy he caminado por lugares hermosos, Dios los ha hecho
y el hombre ha tratado de añadir…, ¡te envío imágenes!

p. Dumitru
* * * * *

9 de julio de 2010
Padre, ahora voy a la iglesia y, luego, voy con el abuelo
a su pueblo, a ayudarle con la faena. No me ha afligido
para nada, ¡de verdad!
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Obosit sunt, dar din cauza fericirii care îmi străbate
inima, mă obosesc, chiar dacă dorm mult. Deci nu am
de ce să vă iert, aștept să vă întoarceți!

fr. Dimitrie-începătorul
* * * * *

Părinte,
Acum am venit de la biserică, plec la bunicul în sat, nu
a mai fost nimeni acolo de câteva luni, vai ce o să fie…,
dar așa trebuie, că, altfel, nu aș învăța nimic!
Pe zi ce trece, aștept mai mult și mai intens și călugăria, și preoția…, mor!
* * * * *

Fiule,
Îmi pare rău ca nu ne-am putut auzi, nu era semnal
bun!
Azi am terminat pentru tehnoredactare textul cu istoricul mânăstirii și mă bucur… sper să fie tipărit pentru
hramul din 15 august.
Mâine am întâlnire cu mai mulți români la un „cerc”
duhovnicesc, acolo va fi și preotul locului.
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Cansado, sí, estoy, pero por la felicidad que me atraviesa el corazón, me canso, aunque duerma mucho. Por
lo tanto, no tengo nada que perdonarle, ¡espero que
vuelva!

h. Demetrio-el principiante
* * * * *

Padre,
Ahora he vuelto de la iglesia, voy al pueblo de mi abuelo,
no ha estado nadie allá desde hace unos meses, ay qué
habrá…, pero así debe ser, ya que, de otra manera, ¡no
aprendería nada!
Cada día que pasa, espero más y más intensamente
tanto el monacato, como el sacerdocio…, ¡me muero!
* * * * *

Hijo,
Siento mucho que no hayamos podido oírnos, ¡no
había cobertura!
Hoy he acabado para la edición el texto de la historia
del monasterio y me alegro… espero que se imprima para
la fiesta mayor del 15 de agosto.
Mañana tengo cita con varios rumanos en un “círculo”
espiritual, allí estará también el sacerdote del lugar.
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Duminică slujba…, apoi bagajele…, pentru că luni
dimineața zbor la Detroit și, de acolo, alt program!

Iartă,
p. Dumitru
* * * * *

Părinte,
Dumneavoastră știți cum va fi după ce va începe anul
școlar!
Atât numai, asigurați-mă că va fi bine, chiar incluzând suferințele care vor începe. Adică, am să fiu aproape,
am să merg mai des la Nicula, am să pot să mă despart
de casă, pe jumătate măcar…, știți dumneavoastră bine…
Azi am fost la ascultări, la unele am strâns din dinți,
le-am făcut, dar…
O zi de muncă nu m-a epuizat atât cât aceste trăiri…,
vai!

Al dumneavoastră,
Dimitrie
* * * * *

10 iulie 2010
ÎPS. Antonie Plămădeală zice că: monahismul își are
sursa din evanghelie, prin Iisus Hristos Însuși,
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El domingo, la Liturgia…, luego las maletas…, porque
el lunes por la mañana vuelo a Detroit y, allí, ¡otro programa!

Perdona,
p. Dumitru
* * * * *

Padre,
¡Usted sabe cómo será después de empezar el curso
escolar!
Solo una cosa, asegúreme de que todo estará bien, aun
incluyendo los sufrimientos que empezarán. Es decir,
estaré cerca, iré más a menudo a Nicula, podré alejarme
de mi casa, a medias por lo menos…, sabe usted bien…
Hoy he cumplido mis tareas, en algunas he apretado
los dientes, las he hecho, pero…
Un día de trabajo no me ha agotado tanto como estas
vivencias…, ¡ay!

Su Demetrio
* * * * *

10 de julio de 2010
Su Eminencia el Metropolita Antonie Plămădeală dice que:
el monacato tiene su fuente en el evangelio, por Jesucristo Mismo,
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și nu este pentru toată lumea, doar pentru cei aleși. Este o
chemare, nu o trimitere, și, mai presus de orice, e încredere
în mai mult, mai bun, mai frumos, în omul total, în omul om,
dumnezeiesc! El încearcă o anticipare în prezent a idealului
religios, care ar trebui realizat în ziua a opta și de aceea a
fost numită viața monahală „viață îngerească”!
Cred că până voi reuși să acumulez toate câte trebuie,
am să înnebunesc după Dumnezeu…, mor! Gata, mă duc
să dorm, că am și această ascultare, și-apoi nu sunt ascet,
deși încă mă bate gândul!
Sfântul Grigorie era sensibil, dar se nevoia; acum încă
mai aștept să ajung măcar monah adevărat, adică cu tundere… Să vedem și dacă o să primesc binecuvântare, altfel,
pe ascuns… Iertați pentru toate!

Dimitrie, încă netuns,

dar urmează și deja contopirea s-a făcut pentru mine,
cu acest nume!

Binecuvântaţi!
* * * * *

Copil bun,
M-am uitat, în treacăt, și am văzut cât sunt de restanțier
cu scrisul, nu țin pasul!
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y no es para todo el mundo, solo para los elegidos. Es un llamamiento, no un envío, y, por encima de todo, es confianza en lo
más, en lo mejor, en lo más hermoso, en el hombre total, en el
hombre hombre, ¡divino! Él intenta una anticipación en el presente del ideal religioso, que debería materializarse en el octavo
día y ¡por ello se ha llamado a la vida monacal “vida angélica”!
Creo que hasta lograr acumular todo lo necesario, me
voy a volver loco por Dios…, ¡me muero! Ya está, voy a
dormir, ya que tengo que cumplirlo también por obediencia, y, al fin y al cabo no soy asceta, aunque ¡he de
reconocer que aún tengo este pensamiento!
San Gregorio era sensible, pero hacía esfuerzos; por
ahora aún espero llegar por lo menos a ser monje de verdad, es decir con tonsura… Vamos a ver si recibo también bendición, de otra manera, a escondidas… ¡Perdone
por todo!

Demetrio, aún no tonsurado,

pero será y la compenetración se ha hecho ya para mí,
¡con este nombre!

¡Bendiga!
* * * * *

Niño bueno,
He mirado, de pasada, y he visto lo retrasado que estoy
en escribir, ¡no llevo el paso!
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Probabil, deja ești la biserică…, eu mă pregătesc de
odihnă!? Zi senină!
* * * * *

11 iulie 2010
Fiule,
Atâta timp cât mai trăiește omul cel vechi…, dar și după
ce se va naște Dimitrie…, trebuie ascultare în smerenie!
* * * * *

Părinte,
Sunt ciudat, nu știu…, pe jumătate căit…, cad, iar mă
ridic, iar cad…
Ceea ce mă chinuie cel mai rău este judecarea altora,
mândria, bârfa… Când realizez, mă căiesc, îmi pare rău!
Dumnezeu are milă, se milostivește, mă iartă, îmi dă har
și mă face fericit! Ca, apoi, eu să mă duc și, din nou, să
pic. Chiar I-am zis: Doamne, de ce îmi dai acestea, că iar
mă duc și cad, ca un prost, sunt un adevărat escroc!
Părinte, e frumos… Și azi, acolo, la împărtășanie, am
avut îndrăzneala să mă uit și vedeam Trupul şi
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Probablemente, ya estás en la iglesia…, ¿¡yo me preparo para descansar!? ¡Un día sereno!
* * * * *

11 de julio de 2010
Hijo,
Mientras el hombre viejo viva todavía…, pero también
después de que nazca Demetrio…, ¡es imprescindible la
obediencia con humildad!
* * * * *

Padre,
Soy extraño, no sé…, medio arrepentido…, caigo, de
nuevo me levanto, de nuevo caigo…
Lo que más me atormenta es juzgar a los demás, la
soberbia, el chisme… Cuando me doy cuenta, me arrepiento, ¡lo siento! Dios tiene piedad, se apiada, me perdona, me da la gracia y ¡me hace feliz! Para que, luego,
yo vaya y vuelva a caer. Incluso Le he dicho: Señor, por
qué me das esto, ya que de nuevo voy y caigo, como un
tonto, ¡soy un verdadero rufián!
Padre, es hermoso… Hoy también, allí, en la comunión, he tenido la osadía de mirar y veía el Cuerpo y la
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Sângele, Îl vedeam…, mă bucuram…, ca, apoi, din nou,
ca și înainte de acestea, să am tot gânduri netrebnice și
tot felul…
Nu știu, sunt foarte agitat, mai ales azi nu știu ce a fost,
ciudat… Încerc să dobândesc, pe cât pot, rugăciunea
minții, dar așa lucrează cel rău încât să îmi dea impresia că, de ce o zic, de-aceea sunt agitat și mândru… A
început… Părinte, nu știu dacă am să reușesc să vă explic,
dar știu că oricum o să înțelegeți: mor, atâta îmi doresc
călugăria și preoția, dar stau și mă întreb dacă e chiar
bine?! Îndreptați!
Să-mi trimiteți mail când puteți!

Dimitrie, un copil care
vă dă multe bătăi de cap
* * * * *

12 iulie 2010
Of, copil, copil,
Azi a fost o zi grea! Îmi dau seama că încep să îmbătrânesc: mă acomodez greu cu noul și mai ales cu locul
de slujire. Ce important este și locul, așa-i? Dar a fost
mulțumitor…, putea fi mai…, eu sunt de vină!?
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Sangre, Lo veía…, me alegraba…, para que, luego, de
nuevo, como antes de esto, volver a tener pensamientos
miserables y todo tipo de…
No sé, estoy muy agitado, sobre todo hoy no sé qué ha
pasado, extraño… Intento alcanzar, en cuanto pueda, la
oración de la mente, pero así trabaja el maligno como
para darme la impresión de que, cuanto más la digo más
agitado y soberbio estoy… Ha empezado… Padre, no sé
si voy a lograr explicarle, pero sé que me va a entender
igualmente: me muero, tanto deseo el monacato y el
sacerdocio, pero me paro y me pregunto si ¡¿realmente
está bien?! ¡Corríjame!
¡Envíeme un correo cuando pueda!

Demetrio, un niño que
le hace pasar muchos apuros
* * * * *

12 de julio de 2010
Uf, niño, niño,
¡Hoy ha sido un día difícil! Me doy cuenta de que
empiezo a envejecer: me acomodo con dificultad a lo
nuevo y sobre todo al lugar de celebración. Lo importante que es el lugar también, ¿no es así? Pero, ha sido
satisfactorio…, habría podido ser más…, ¿¡soy yo el culpable!?
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Îți trimit câteva imagini de la finalul primei etape a
pelerinajului!

p. Dumitru
* * * * *

13 iulie 2010
Părinte…!
Acum, seara, nu cred că vom mai vorbi pe net, am vorbit cu părinții de la Nicula pe telefon, cam mult…
Of…! Părinte, vă rog, când puteți, să-mi lăsați mail!
Iertați-mă pentru toate, cele de acum și cele ce vor fi,
că nu știu cum voi ajunge și, atunci, măcar iertat să fiu!
Aștept cu nerăbdare să vă întoarceți!

Dimitrie-rău

P. S. Of, mâine mă duc la Liturghie, atâta aștept, deși
așa de repede trece…
* * * * *
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¡Te envío unas cuantas imágenes del final de la primera etapa de la peregrinación!

p. Dumitru
* * * * *

13 de julio de 2010
¡Padre…!
Ahora, esta noche, no creo que vayamos a hablar ya
por internet, he hablado con los padres de Nicula por
teléfono, bastante…
¡Uf…! Padre, por favor, cuando pueda, ¡envíeme un
mensaje!
Perdóneme por todo, por lo de ahora y por lo que vendrá, ya que no sé cómo voy a llegar acabar y, entonces,
¡por lo menos que esté perdonado! ¡Espero con impaciencia que vuelva!

Demetrio-malo
P. D. Uf, mañana voy a la Liturgia, lo deseo tanto, aunque pasa tan rápido...
* * * * *
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14 iulie 2010
Copil,
Aștepți!? Știu și mă căiesc că nu reușesc să mă încadrez… am venit târziu acasă!
Ai vorbit cu părinții, mă bucur – te mângâi cât de cât!
Eu sunt bine… Azi am vizitat vechile case-sediu ale
episcopiei noastre din Detroit, care s-a mutat la Chicago, dar eu am vrut să văd ce a fost, știind multe povești
de la IPS Bartolomeu. Am văzut câteva biserici, cimitirul și o casă mortuară – stil american… Îți trimit câteva
imagini!

Cu drag,
p. Dumitru
* * * * *

15 iulie 2010
Binecuvântare mare…!
* * * * *
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14 de julio de 2010
Niño,
¿¡Estás esperando!? Sé y me arrepiento por no poder
acertar la hora… ¡he llegado tarde a casa!
Has hablado con los padres, me alegro –tienes un consuelo, ¡por pequeño que sea!
Yo estoy bien… Hoy he visitado las antiguas casas-sede
de nuestro obispado de Detroit, que se ha mudado a Chicago, pero yo quería ver lo que había sido, sabiendo
muchas historias de Su Eminencia Bartolomeu. He visto
unas cuantas iglesias, el cementerio y una casa funeraria –estilo norteamericano… ¡Te envío unas cuantas imágenes!

Con cariño,
p. Dumitru
* * * * *

15 de julio de 2010
¡Gran bendición…!
* * * * *
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16 iulie 2010
Copil bun,
Azi am fost destul de melancolic! Am avut o zi de relaxare, însă însoțit de un părinte, care mi-a fost „ucenic”.
Într-adevăr, am ținut mult la el și am încercat să-l ajut,
dar nu prea am avut pe cine… E „bine” acum, dar eu nu
mi-aș dori „binele” ăsta! America e țara tuturor
posibilităților; pentru un călugăr, libertatea asta e cu riscuri mari! L-am ascultat, doar atât… În rest, reproșul că
nu-i răspund… nu aveam ce: sunt străin lumii acesteia,
deși păcătos… Totuși, el spune că, datorită mie, este
„cuminte” și „împlinit”! Dumnezeu să judece și să
înțeleagă, eu am limite „tradiționale”!
Iartă, mă cunoști puțin, sunt mai bătrân decât crezi…
cu multe încercări în a sprijini și ajuta, dar sprijinit și
ajutat! Iartă!

Același și mereu…,
p. Dumitru
* * * * *

17 iulie 2010
Dimitrie-copil,
Cred că ești pe drum acum… totuși, eu îți scriu două
rânduri!
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16 de julio de 2010
Niño bueno,
¡Hoy he estado bastante melancólico! He tenido un
día de descanso, pero acompañado por un padre, que
había sido mi “discípulo”. En verdad, lo he querido mucho
y he intentado ayudarlo, pero no había a quien… Está
“bien” ahora, ¡pero yo no desearía ese “bien”! Los Estados Unidos es el país de todas las posibilidades; para un
monje, ¡esa libertad conlleva grandes riesgos! Lo he escuchado, nada más... Por lo demás, el reproche de que no
le conteste… no tenía nada que decir: me siento ajeno a
este mundo, aunque pecador… Sin embargo, él dice que,
gracias a mí, ¡es “sensato” y se ha “realizado”! ¡Qué Dios
juzgue y entienda, yo tengo límites “tradicionales”!
Perdona, me conoces poco, soy más viejo de que lo
crees… con muchos intentos para apoyar y ayudar, ¡pero
apoyado y ayudado! ¡Perdona!

El mismo y siempre…,
p. Dumitru
* * * * *

17 de julio de 2010
Demetrio-niño,
Creo que estás ya de camino… sin embargo, ¡yo te
escribo unas líneas!
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Sunt la chilie, în reședința arhiepiscopiei noastre din
Chicago, unde rămân două nopți, până duminică. Am
avut seară duhovnicească… am fost cam sărac! Sper să fi
fost înțeles și de folos, eu n-am fost mulțumit… îți trimit câteva imagini!
Să ai grijă de tine… și nu te lăsa provocat! Ai timp să-ți
iei „revanșa” și altfel decât poți acum, mult mai
duhovnicește… acum e vremea „încasărilor”!
Te las în grija Mântuitorului Hristos și în iubirea Lui!

Cu binecuvântare,
același părinte…
* * * * *

18 iulie 2010
Of, avva, e greu să scriu ceva, când mă cunoașteți așa
de bine!
Sunt obosit fizic, dar cel mai mult sufletește: azi mă
durea inima și fizic, când am văzut cât e lumea de pierdută! Acum înțeleg ce ați vrut să ziceți despre mânăstirile din America… și nu numai! Avva, blagosloviți-mă!
Vă obosesc, purtându-vă peste tot, dar altfel m-aș pierde…
sunt un ucenic rău!

Dimitrie
* * * * *
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Estoy en la celda, en la residencia de nuestro arzobispado
de Chicago, donde me quedo dos noches hasta el domingo.
He tenido esta noche un encuentro espiritual… ¡he sido bastante pobre! Espero que haya sido comprendido y útil, yo
no he estado contento… ¡te envío unas cuantas imágenes!
Cuídate… y ¡no te dejes provocar! Tienes tiempo para
tomarte la “revancha” siempre de un modo diferente al
que puedas emplear ahora, mucho más espiritual… ¡ahora
es tiempo de “cargar”!
¡Te dejo en manos del Cristo Salvador y en Su amor!

Con bendición,
el mismo padre…
* * * * *

18 de julio de 2010
Uf, abbá, ¡es difícil escribirle cualquier cosa, cuando
me conoce tan bien!
Estoy cansado físicamente, pero todavía más espiritualmente: hoy me dolía el corazón incluso físicamente,
¡cuando he visto lo perdido que está el mundo! Ahora
entiendo lo que quiso decir de los monasterios de los
Estados Unidos… ¡y no solamente! Abbá, ¡bendígame! Le
canso, llevándolo a todas partes, pero de otra manera
me perdería… ¡soy un discípulo malo!

Demetrio
* * * * *
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20 iulie 2010
Să-mi spuneți unde sunteți, cum sunteți, până când
stați acolo, vă rog!
Țelul mă ține în viață! Zicea arhimandritul Sofronie
că trebuie să știm țelul, ca să râvnim și, mai mult…, să
vedem cât suntem de mici! Of!

Dimitrie, slab…
* * * * *

Fiule,
Azi am fost ostenit după Chicago și fără prea mult
„chef”… Acolo am fost primit bine și toate s-au derulat
frumos, eu n-am fost chiar mulțumit de predică!
Am dormit mult, apoi am ieșit în oraș la cumpărături,
însă doar ne-am uitat prin magazine… Am venit acasă
la părintele Sabin și am făcut sfeștanie, iar acum mă pregătesc pentru Sfântul Ilie! Slujesc la mânăstire, cu episcopul Irineu și starețul Dionisie – „ucenic” de pe vremuri… N-am fost prea „cuminte” și sufăr când se
„întâmplă”!

Cu drag,
p. Dumitru
* * * * *
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20 de julio de 2010
Dígame dónde está, cómo está, hasta cuándo se queda
allí, ¡por favor!
¡La meta me da vida! El archimandrita Sofronio decía
que hay que saber la meta, para que ansiemos y, más
aún… ¡para que veamos lo pequeños que somos! ¡Uf!

Demetrio, débil…
* * * * *

Hijo,
Hoy he estado fatigado después de Chicago y sin demasiadas “ganas”… Allí me han recibido bien y todo se ha
desarrollado de una manera hermosa, ¡yo no he estado
contento del todo de mi sermón!
He dormido mucho, luego hemos salido de compras
por la ciudad, pero solo hemos mirado en las tiendas…
He venido a casa del padre Sabin y he hecho la bendición
de la casa, ¡y ahora me preparo para San Elías! Celebro
la Divina Liturgia en el monasterio, junto con el obispo
Irineu y el abad Dionisie – “discípulo” de antaño… ¡no
he sido demasiado “sensato” y sufro cuando eso “pasa”!

Con cariño,
p. Dumitru
* * * * *
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22 iulie 2010
Copilul meu,
Nu ți-am scris, pentru că starea mea sufletească n-a
fost suficient de bună ca să-mi revărs preaplinul inimii!
La mânăstire, a fost bine… Am slujit Sfânta Liturghie
în destulă pace, am făcut parastasul fratelui meu, Constantin, în sensibilitate maximă. Masa a fost destul de
ok! Apoi, o oarecare pauză până la o cină în „grădină”,
cu oameni destul de „străini” sufletului meu, până seara
târziu… Mi-am reconfirmat părerea despre „administrația
bisericească”, atât din țară, cât mai ales din diaspora
românească… Iartă! Nu judec, dar nu mă regăsesc! Vin
acasă și sper să reușesc să stau departe de acest „ambalaj” prea „uman” al Bisericii!

p. Dumitru
* * * * *

Of, avva!
De la început am simțit că nu sunteți în largul dumneavoastră, din poze, din vorbe, pe net sau când vă auzeam
vocea; în mine simțeam că nu sunteți mulțumit
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22 de julio de 2010
Niño mío,
No te he escrito, ¡porque mi estado de ánimo no ha
sido suficientemente bueno como para rebosar de la
abundancia del corazón!
En el monasterio, he estado bien… He celebrado la
Divina Liturgia en bastante paz, he hecho el oficio de responso para mi hermano, Constantin, en sensibilidad
máxima. ¡El almuerzo ha estado bastante bien! Luego,
un poco de pausa hasta una cena en el “jardín”, con gente
bastante “ajena” a mi alma, hasta muy tarde en la noche…
Se me ha vuelto a confirmar la opinión sobre “la administración eclesiástica”, tanto del país, como sobre todo
de la diáspora rumana… ¡Perdona! No estoy juzgando,
¡pero no me encuentro a mí mismo! ¡Vuelvo a casa y espero
lograr mantenerme lejos de este “embalaje” demasiado
“humano” de la Iglesia!

p. Dumitru
* * * * *

¡Uf, abbá!
Desde el principio he sentido que no estaba a sus anchas,
por las fotos, por las palabras, en internet, o cuando oía
su voz; dentro de mí sentía que no estaba usted contento
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de ceea ce vedeți și, apoi, când mi-ați zis de „ucenic”…
Poate nu asta ați vrut, dar, pentru mine, asta a fost: nu
vreau să fii așa… și altele, pe care le știți mai bine ca
mine…!?
Când stau și mă gândesc, zic că sunteți un pic „rău”,
deși mi-ați zis că va fi greu. Știați prin ce perioade am să
trec… Dar prin astea, știți, se crește și mai mult! Deși, de
multe ori m-am răzvrătit în mine și eram confuz, dar
timpul… De-aceea, încerc să îmi întăresc răbdarea, deși,
mă cunoașteți…, prostii tot am să mai fac!

fr. Dimitrie-răul
* * * * *

23 iulie 2010
Of, avva!
Of… Am să mă plâng un pic… Nu pare o pedeapsă atât
de mare, dar îmi lipsește intimitatea! Am de toate aici:
mâncare etc.…, dar nu am ceea ce îmi doresc: liniște, să
mă pot ruga în voie, să pot fi eu însumi cu adevărat. Aștept
să ajung la chilie și să fiu eu. Of… mi-e dor de Nicula! Nu
mai are rost să scriu, știu că m-ați înțeles, știați…, singura mea alinare deplină!
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de lo que veía y, luego, cuando me habló del “discípulo”…
Quizás no fuera eso lo que ha querido, pero, para mí, eso
ha sido: no quiero que seas así… y otras cosas, ¿¡que sabe
mejor que yo…!?
Cuando me paro a pensar, digo que es un poco “malo”,
aunque me había dicho que iba a ser difícil. Sabía por
qué períodos iba a pasar… Pero gracias a esto, sabe, ¡se
crece aún más! Aunque, muchas veces me he rebelado
en mi interior y estaba confuso, pero el tiempo… Por eso,
intento fortalecer mi paciencia, aunque, me conoce…,
¡tonterías voy a seguir haciendo!

h. Demetrio-el malo
* * * * *

23 de julio de 2010
¡Uf, abbá!
Uf… Voy a quejarme un poco… No parece un castigo
tan grande, ¡pero me falta la intimidad! Tengo de todo
aquí: comida, etc.…, pero no tengo lo que deseo: tranquilidad, poder orar a mi gusto, poder ser yo mismo de
verdad. Estoy esperando llegar a la celda y ser yo. Uf…
¡echo de menos Nicula! Ya no tiene sentido escribir, sé
que me ha entendido, usted sabía…, ¡mi único y pleno
consuelo!

392

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

Nu știu, avva, mi se pare că sunt fals de multe ori cu
dumneavoastră și apoi în rugăciune. Dumnezeu mă ajută,
dar eu nu fac nimic…, adică ceea ce se poate ține aici,
rugăciunea inimii…! Mi se pare, acum, că am zis vorbe
fără rost…, of!

Același,
fr. Dimitrie
* * * * *

Copil,
Chilia e pustia de azi a monahului! Numai acolo te poți
regăsi cu adevărat…, dar e nevoie și de „zbuciumul” exteriorului, care ne arată în ce „hal” suntem sau am ajuns!
Prin celălalt ies la suprafață patimile noastre în toată
urâțenia lor: mândria, mânia, egoismul, nerăbdarea etc.
Înapoi, în chilie, ne judecăm și ne rugăm să fim mai buni,
mai smeriți, mai răbdători și mai blânzi. Nu poți verifica progresul duhovnicesc decât prin cel de lângă tine!
Mi-e dor de chilie, de catedrală, de fiii mei
duhovnicești…!
* * * * *
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No sé, abbá, me parece que soy falso muchas veces con
usted y luego también en la oración. Dios me ayuda, pero
yo no hago nada…, es decir lo que se puede hacer aquí,
¡la oración del corazón…! Me parece, ahora, que he dicho
palabras sin sentido…, ¡uf!

El mismo,
h. Dimitrie
* * * * *

Niño,
¡La celda es el desierto de hoy en día del monje! Solo
ahí te puedes verdaderamente encontrar a ti mismo…,
pero es necesario también el “alboroto” del exterior, que
nos hace ver ¡en que “pésimo estado” estamos o hemos
llegado a estar! A través del otro salen a la superficie
nuestros vicios en toda su fealdad: la soberbia, la ira, el
egoísmo, la impaciencia, etc. De vuelta, en la celda, nos
juzgamos y rezamos para ser mejores, más humildes,
más pacientes y mansos. ¡No puedes evaluar el progreso
espiritual sino es a través de quien está a tu lado!
¡Echo de menos mi celda, la catedral, mis hijos espirituales…!
* * * * *
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Frate Dimitrie,
Am găsit aici comunități frumoase și preocupate de
cele duhovnicești și m-am bucurat! Însă am găsit și „urâtul”, care m-a întristat peste măsură!
Din păcate, totul ni se datorează nouă, preoților! Suntem buni „farmaciști” sau „psihologi” sau „vânzători”
de iluzii, iar oamenii cumpără medicamente, rețete și
vise… Nimic în comun cu Dumnezeu sau prea puțin…,
mă tem!
* * * * *

Da, avva,
Poate de-aceea îmi doresc să mă întorc în chilie, pentru că mă văd cu adevărat și mă doare și îmi doresc să le
plâng pe toate! Avva… sunt „urât”!
* * * * *

25 iulie 2010
Zbor ușor, avva…!
* * * * *
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Hermano Demetrio,
He encontrado aquí comunidades hermosas y preocupadas por lo espiritual y ¡me he alegrado! Pero también he encontrado lo “feo”, ¡que me ha entristecido
sobre manera!
Desgraciadamente, ¡todo es por nuestra culpa, de los
sacerdotes! Somos buenos “farmacéuticos” o “psicólogos” o “vendedores” de ilusiones, y la gente compra medicamentos, recetas y sueños… Nada en común con Dios
o muy poco…, ¡tengo miedo!
* * * * *

Sí, abbá,
Quizás por eso deseo volver a mi celda, porque me veo
cómo soy de verdad y me duele y ¡deseo llorarlo todo!
Abbá… ¡soy “feo”!
* * * * *

25 de julio de 2010
¡Vuelo tranquilo, abbá…!
* * * * *

396

„ F I U L E , M ’A M V R U T S Ă Ț I F I U C A N D E L Ă D E C E A S T Â R Z I U . . . ” !

1 august 2010
Copil drag,
Îți scriu, dis-de-dimineață! Elanul tău e bun și sfânt,
cât rămâi în bunătate și sfințenie! Dacă el te înrăiește,
poate fi periculos! De-aceea ți-am cerut răbdare,
cumințenie și „înțelepciune”! Părinții, frații, locul și timpul care ne însoțesc ființarea sunt alese de Dumnezeu, și
nu sunt la întâmplare. Însă nu ele rămân determinanta
vieții noastre pământești, ci Dumnezeu, Care ni le-a pus
înainte, fără să le excludem, pentru că ele întregesc „Adamul” personal, parte integrantă din „Omul” mântuit!
Poate e greu cuvântul, dar mare e iubirea și nu mă tem
că nu voi fi înțeles!

Rămâi în iubire…!
al tău părinte… Dumitru
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1 de agosto de 2010
Niño querido,
Te escribo, ¡de madrugada! Tu ímpetu es bueno y santo,
¡mientras permaneces en la bondad y la santidad! Si él
te hace malo, ¡puede ser peligroso! ¡Por eso te he pedido
paciencia, sensatez y “cordura”! Los padres, los hermanos, el lugar y el tiempo que nos acompañan el existir
son elegidos por Dios, y no son al azar. Pero no son ellos
los que determinan nuestra vida terrenal, sino Dios, Él,
que nos los ha puesto por delante, sin excluirlos, ¡porque ellos completan “el Adán” personal, parte integrante
del “Hombre” salvado!
Quizás sea difícil la palabra, pero es grande el amor y
¡no temo ser malentendido!

¡Permanece en amor…!
tu padre… Dumitru

m
INTERVIURI

m

m
ENTREVISTAS

m

MITROPOLITUL
B A R T O L O M E U VA L E R I U A N A N I A

Părinte, vă rugăm să daţi mărturia
sfinţiei voastre despre Înaltpreasfinţitul Mitropolit Bartolomeu Anania.
Ne interesează, în primul rând, să ne
vorbiţi despre perioada în care a muncit la Mânăstirea Nicula la diortosirea Bibliei. În ce context l-aţi cunoscut
pe Înaltpreasfinţitul Bartolomeu?
L-am cunoscut doar după instalarea ca Arhiepiscop
al Clujului. Preocupat de viața monahală din Eparhie, de
revigorarea ei și de reîntemeierea vetrelor mânăstirești
distruse de generalul Bukow după 1700, Înaltpreasfinţitul Bartolomeu s-a folosit, pentru aceste acţiuni, de
Mânăstirea Nicula și de viețuitorii ei. Nicula era, practic,
singura mânăstire din Eparhie; se înfiripaseră firav
Cășielul, Ilva Mare și Dobricul. Eu însumi am fost, o perioadă, stareț la o mânăstire nou înființată, Soporu de
Câmpie, și duhovnic la Mânăstirea Dobric.

EL METROPOLITA
B A R T O L O M E U VA L E R I U A N A N I A

Reverendísimo Padre, le pedimos por
favor que nos dé su testimonio sobre Su
Eminencia el Metropolita Bartolomeu Anania. Nos interesa, en primer
lugar, que nos hable sobre el período en
que trabajó en el Monasterio de Nicula
en enmendar la Biblia. ¿En qué contexto conoció a su Eminencia Bartolomeu?
Lo conocí solo después de su entronización como Arzobispo de Cluj. Preocupado por la vida monástica de la
Archidiócesis, por su reavivación y por la refundación de
los solares monásticos destruidos por el general Bukow
después del año 1700, Su Eminencia Bartolomeu se sirvió, para estas acciones, del Monasterio de Nicula y de
sus monjes. Nicula era, prácticamente, el único monasterio de la Archidiócesis; iban cobrando cuerpo suavemente los monasterios de Cășiel, Ilva Mare y Dobric. Yo
mismo fui, durante un período, abad de un monasterio
recién creado, Soporu de Câmpie, y sacerdote confesor
del Monasterio de Dobric.
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Vremurile au impus prezența monahală și în alte sfere,
astfel încât Mitropolitul Bartolomeu a dispus să devin
pedagog și duhovnic la Seminarul Teologic din ClujNapoca și, mai apoi, preot militar al Garnizoanei Dej.
Toate acestea ne-au apropiat și l-au determinat să mă
numească, în anul 2000, stareț al Mânăstirii Nicula, unde
își mutase deja atelierul biblic, mânăstire la care se gândea să îi devină cea de-a doua reședință. Ceea ce s-a și
întâmplat…!

Care era ritmul de lucru al Înaltpreasfinţitului Bartolomeu la diortosirea
Sfintei Scripturi?
Mitropolitul Bartolomeu era tipul omului care nu pierdea vremea şi chiar mărturisea adesea: „Nu mai am timp”!
Era și realist: nu își uita vârsta și nici nu neglija problemele Eparhiei. În același timp, își dorea și știa că trebuie
să termine lucrul, și nu oricum…! De obicei, la Nicula,
venea de miercuri după-masă și rămânea până sâmbătă
seara, când se întorcea la Cluj. În tot acest timp, lucra în
exclusivitate la diortosirea Sfintei Scripturi. Nu își permitea musafiri și nici audiențe decât în situații foarte
speciale. Era solitar de fel, dar nu se simțea singur. Îi plăcea muzica clasică, iar prietenii lui cei mai buni erau
cărțile, pentru că – spunea – „vorbeau numai când voia
el”!
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Los tiempos impusieron la presencia monacal en otras
esferas también, de modo que el Metropolita Bartolomeu
dispuso que me convirtiera en pedagogo y sacerdote confesor del Seminario Teológico de Cluj-Napoca y, más adelante, en sacerdote militar del Cuartel de Dej. Todo esto
nos acercó y lo determinó a nombrarme, en el año 2000,
abad del Monasterio de Nicula, donde había trasladado ya
su taller bíblico, monasterio en el que pensaba que se convertiría en su segunda residencia. ¡Lo que pasó, de hecho…!

¿Cuál era el ritmo de trabajo de Su
Eminencia Bartolomeu en la enmendación de la Sagrada Escritura?
El Metropolita Bartolomeu era el tipo de hombre que
no perdía el tiempo e incluso declaraba a menudo: ¡“No
me queda tiempo”! Era de hecho realista: no olvidaba su
edad y tampoco descuidaba los problemas de la Archidiócesis. Al mismo tiempo, deseaba y sabía que tenía que acabar su obra, ¡y no de cualquier manera…! Habitualmente,
a Nicula, llegaba el miércoles por la tarde y se quedaba
hasta el sábado por la noche, cuando volvía a Cluj. Durante
todo este tiempo, trabajaba en exclusividad en enmendar
la Sagrada Escritura. No se permitía visitas y tampoco daba
audiencia, sino en situaciones muy especiales. Era solitario por naturaleza, pero no se sentía solo. Le gustaba la
música clásica, y sus mejores amigos eran los libros, ya
que –decía– ¡“hablaban solo cuando él quería”!
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Care era programul unei zile obișnuite
de muncă a Înaltpreasfinţitului Bartolomeu?
Ziua începea la ora şapte dimineața. De obicei, micul
dejun îl servea pe la nouă. Înainte, intra în paraclisul său
personal, unde își făcea rugăciunea. În general, citea
psalmi, îi plăceau foarte mult…, după care începea munca
efectivă, cei mai mulți ani la Nicula, la diortosirea Sfintei Scripturi. Se oprea pentru masa de prânz și puțină
odihnă, între orele 14-16, apoi, după o „luță” – adică o
cafeluță –, continua până spre seară, când se „răsfăța”
cu un apus de soare, care, după vorba lui, îi răsplătea o
zi de muncă!

Ce-i plăcea cel mai mult Înaltpreasfinţitului Bartolomeu la Mânăstirea
Nicula, care a devenit a doua sa reședinţă?
La început, nu mare lucru…! Faima nu corespundea
cu realitatea decât în ceea ce privea Icoana Maicii Domnului. Cred că ea l-a atras, cum, de altfel, ne-a atras pe
toți…! Își dorea un loc unde să se retragă pentru scris,
liniște și chiar se gândea la un loc de retragere „la
bătrânețe”…?!

“HIJO, YO TE QUISE SER C A NDEL A A L A NOCHECER …”!

405

¿Cuál era el programa de un día normal de trabajo de Su Eminencia Bartolomeu?
Su día empezaba a las siete de la mañana. Normalmente, desayunaba alrededor de las nueve. Antes,
entraba en su capilla personal, donde oraba. En general, leía salmos, le gustaban mucho…, después empezaba el trabajo efectivo, la mayoría de los años en Nicula,
en la enmendación de la Santa Escritura. Se paraba para
el almuerzo y un poco de descanso, entre 14-16, luego,
después de un “cito” –es decir un cafecito–, seguía
hasta el atardecer, cuando se “deleitaba” con una puesta
de sol, que, según sus palabras, ¡le premiaba un día de
trabajo!

¿Qué es lo que más le gustaba a Su Eminencia Bartolomeu en el Monasterio
de Nicula, que se convirtió en su
segunda residencia?
Al principio, ¡no gran cosa…! La fama correspondía a la realidad solamente en lo que concernía al Icono
de la Madre de Dios. Creo que fue ella quien lo atrajo,
como, de hecho, ¡nos atrajo a todos…! Deseaba un
lugar donde retirarse para escribir, tranquilidad e
incluso ¡¿pensaba en un lugar para retirarse “en la
vejez”…?!
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Părinte, vă rugăm să conturaţi profilul personalităţii complexe a Înaltpreasfinţitului Bartolomeu.
Greu lucru…! La început, mi-a fost frică de el, apoi,
m-a determinat să-l iubesc și după moarte…!

Care sunt cele mai importante învăţăminte pe care le-aţi desprins de la Înaltpreasfinţitul Bartolomeu?
Primele două sfaturi pe care mi le-a dat în particular,
când m-a numit stareț al Niculii, au fost: întâi, să fiu
corect și transparent financiar – mi i-a dat ca exemplu
pe americani, care nu iartă ingineriile financiare – și, în
al doilea rând, să țin minte că nu am doar prieteni, ci și
dușmani…!

Care este moștenirea pe care o lasă literatul și slujitorul lui Dumnezeu Bartolomeu Valeriu Anania culturii și
Bisericii Române?
Culturii i-a lăsat opera, iar Bisericii, viața…!
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Padre, le pedimos por favor que perfile
la personalidad compleja de Su Eminencia Bartolomeu.
¡Difícil cosa…! Al principio, le tenía miedo, luego, ¡me
hizo quererlo incluso más allá de la muerte…!

¿Cuáles son las más importantes enseñanzas que ha adquirido de Su Eminencia Bartolomeu?
Los dos primeros consejos que me dio en privado,
cuando me nombró abad del Monasterio de Nicula, fueron: primero, ser correcto y transparente desde el punto
de vista financiero –me puso como ejemplo a los norteamericanos, que no perdonan las ingenierías financieras– y, segundo, recordar que no tengo solo amigos,
¡sino también enemigos…!

¿Cuál es la herencia que deja el hombre de letras y el servidor de Dios Bartolomeu Valeriu Anania a la cultura
y a la Iglesia Rumana?
A la cultura le dejó su obra, y a la Iglesia, ¡su vida…!

V I AŢA D E FA M I L I E

*

Până în urmă cu două sute de ani și,
mergând înapoi, în trecut, fecioria era
o condiţie a căsătoriei. Mai poate fi cazul
și în secolul XXI? Le mai putem cere,
astăzi, tinerilor să-și păstreze fecioria
până la cununie sau Biserica se va
adapta vremurilor în care trăim?
Fecioria sau castitatea este consecinţa poruncii a şaptea din Decalog, care cere: „Să nu fii desfrânat!” În lumina
poruncii dumnezeieşti, castitatea priveşte pe tot omul,
indiferent de vârstă sau de stare socială. Cu atât mai mult,
ea ar trebui să fie o condiție pentru căsătorie, deși nu este
obligatoriu ca mirii să fie virgini. Obligatoriu rămâne,
însă, să nu desfrânezi! Biserica este deasupra timpului,
pe care îl transcende, și nu poate să se adapteze la vremurile pe care le trăim, mai ales în ceea ce privește păcatul.

*

Interviu realizat de teologul Claudiu Cocan şi publicat în Revista Dor, online la www.revistador.it

LA VIDA DE FAMILIA

*

Hasta hace dos cientos años y, yendo
atrás, en el pasado, la virginidad era
una condición para el casamiento.
¿Sigue siendo el caso en el siglo XXI?
¿Les podemos seguir pidiendo, hoy en
día, a los jóvenes a guardar su virginidad hasta la boda o la Iglesia se adaptará a los tiempos que vivimos?
La virginidad o la castidad es la consecuencia del séptimo** mandamiento del Decálogo, que exige: “¡No cometerás adulterio!” A la luz del mandamiento divino, la
castidad concierne a todo hombre, independientemente
de la edad o del estado social. Tanto más, ella debería
ser una condición para el matrimonio, aunque no es obligatorio que los novios sean vírgenes. ¡Sigue siendo obligatorio, sin embargo, no ser lujurioso! La Iglesia está por
encima del tiempo, que trasciende, y no puede adaptarse a los tiempos que vivimos, sobre todo con respecto
al pecado.
*

Entrevista realizada por el teólogo Claudiu Cocan y publicada en la
Revista Dor, en línea: www.revistador.it

**

Sexto mandamiento, según el catecismo católico y las traducciones bíblicas
oficiales católicas (N. de la T.).
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Va căuta soluții și mijloace să convingă pe toată lumea
că Dumnezeu este Același, ieri, azi și în veci! Va milita,
pe mai departe, pentru curăția morală, cu conștiința că
păcatul degradează ființa umană și numai o viață în conformitate cu poruncile dumnezeiești o poate salva!

Să înţeleg că nu sunteţi de acord cu
căsătoriile de probă și nici cu convieţuirea înainte de căsătorie?! Cu toate acestea, astăzi, multe perechi aleg să locuiască împreună înainte de a se căsători;
ba mai mult, în Occident, din ce în ce
mai mulţi trăiesc în concubinaj și nu
se pot hotărî să facă „pasul decisiv”. Ce
ne puteţi spune în acest sens?
Nici nu poate fi vorba de căsătorie de probă sau concubinaj…! De aici se vede cât a decăzut făptura omenească,
limitându-se la o viață trăită doar pe orizontală, fără perspectiva Cerului! Căsătoria nu este un scop în sine, ci o
taină, care îl poate întregi pe om și care îl poate scoate
din individualism. Lipsa responsabilității e o altă caracteristică a omului contemporan…!

“HIJO, YO TE QUISE SER C A NDEL A A L A NOCHECER …”!
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Buscará soluciones y medios para convencer a todo
el mundo de que ¡Dios es el Mismo, ayer, hoy y por los
siglos! Seguirá militando por la pureza moral, con la
conciencia de que el pecado degrada al ser humano y
¡solamente una vida en conformidad con los mandamientos divinos lo puede salvar!

¡¿Debo entender que no está de acuerdo
con los matrimonios de prueba y tampoco con la convivencia antes del
casamiento?! A pesar de todo, hoy en
día, muchas parejas eligen vivir
juntos antes de casarse; más aún, en
el Occidente, cada vez más gente vive
en concubinato y no se pueden decidir a dar “el paso decisivo”. ¿Qué es
lo que nos puede decir en este sentido?
¡Ni siquiera se puede hablar del matrimonio de prueba
o del concubinato…! De aquí se ve lo mucho que ha decaído
el ser humano, limitándose a una vida vivida solo en
horizontal, ¡sin la perspectiva del Cielo! El matrimonio
no es un fin en sí, sino un sacramento, que puede completar al hombre y que puede sacarlo del individualismo.
¡La falta de la responsabilidad es otra característica del
hombre contemporáneo…!
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În statele Uniunii Europene, un cuplu
din trei divorţează. Care credeţi că sunt
principalele cauze ale divorţului?
Egoismul, păcatul, infidelitatea, iresponsabilitatea…!
La acestea se adaugă și necredința, adică lipsa de principii morale. Nu există sistem moral autentic decât bazat
pe credința în Dumnezeu!

Până unde trebuie să meargă iubirea
și răbdarea soţului sau a soţiei, în cazul
în care celălalt partener nu este dedicat familiei? Este aceasta o jertfă? Și,
dacă da, până unde poate fi dusă?
Până la martiriu! De altfel, în slujba cununiei, găsim
această „avertizare”: „Sfinţilor Mucenici, care bine v-aţi
nevoit și v-aţi încununat, rugaţi-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre!” Am întrebat adesea: ce este
mai bine, o mamă divorţată sau o mamă martiră?

Biserica Romano-Catolică nu acceptă
divorţul, în timp ce Biserica Ortodoxă
permite până la a treia cununie. Ne
puteţi explica această diferenţă?

“HIJO, YO TE QUISE SER C A NDEL A A L A NOCHECER …”!
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En los estados de la Unión Europea, una
pareja de tres se divorcia. ¿Cuáles cree que
son las principales causas del divorcio?
¡El egoísmo, el pecado, la infidelidad, la irresponsabilidad…! A esto se añade también la falta de fe, es decir
la falta de principios morales. ¡No hay sistema moral
auténtico sino el que se basa en la fe en Dios!

¿Hasta dónde tiene que ir el amor y la
paciencia del marido o de la mujer, en
el caso en que su pareja no está dedicada a la familia? ¿Es esto un sacrificio? Y, si es que sí, ¿hasta dónde puede
llevarse?
¡Hasta el martirio! De hecho, en el oficio del casamiento, encontramos esta “advertencia”: “Santos Mártires, que habéis entrenado bien y os habéis coronado,
¡orad al Señor para que nuestras almas se salven!” Me he
preguntado a menudo: ¿qué es mejor, una madre divorciada o una madre mártir?

La Iglesia Católica Romana no acepta
el divorcio, mientras que la Iglesia
Ortodoxa permite hasta el tercer matrimonio. ¿Puede explicarnos esta diferencia?
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Nici Biserica Ortodoxă nu acceptă divorțul, dar îngăduie a doua și a treia cununie, cu pogorământ, pentru
echilibru; aceasta se întemeiază pe cuvântul Sfântului
Apostol Pavel, care zice: „mai bine este să se căsătorească
decât să ardă!” (1 Co 7, 9)

În unele state ale Americii, precum și
în unele state ale UE, s-au legalizat
căsătoriile dintre persoane de același sex.
E foarte probabil ca, în următorii ani,
această practică să devină obișnuită și
în ţările majoritar ortodoxe. Cum trebuie să se comporte un creștin ortodox
în această conjunctură, în care statul, pe
lângă avort, va legaliza și alte păcate,
ajungându-se, poate, până la legalizarea eutanasiei?
Nu cred că se poate opri acest „tăvălug”, doar să îl
amânăm, cât mai mult…! Important este ca fiecare în
parte să se străduiască pentru a duce o viață creștină adevărată. De asemenea, să avem conștiința apartenenței la
Biserică; numai ea poate să întreprindă ceva în relație cu
statul, dar și să ne păstreze în duhul adevărului evanghelic.

“HIJO, YO TE QUISE SER C A NDEL A A L A NOCHECER …”!
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Tampoco la Iglesia Ortodoxa acepta el divorcio, pero
permite el segundo y el tercer matrimonio, como exención, para el equilibrio; esto se funda en la palabra de
San Pablo el Apóstol, que dice: ¡“es mejor que se vuelva
a casar que abrasarse”! (1 Co 7, 9)

En algunos estados de EE UU, así como
en algunos estados de la UE, se han
legalizado los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es muy probable
que, en los años siguientes, esta práctica se convierta en costumbre también
en los países mayoritariamente ortodoxos. ¿Cómo ha de comportarse un cristiano ortodoxo en estas circunstancias,
en que el estado, además del aborto,
legalizará también otros pecados, llegándose, tal vez, hasta la legalización de la
eutanasia?
No creo que se pueda parar este “rodillo”, solo aplazarlo, ¡lo máximo posible…! Lo importante es que cada
uno se empeñe en llevar una verdadera vida cristiana.
Asimismo, tener la conciencia de pertenecer a la Iglesia;
solo ella puede emprender algo en relación con el estado,
así como mantenernos en el espíritu de la verdad evangélica.

IUBIREA VRĂJMAŞILOR

*

Ce e mai important: să faci bine sau
să nu faci rău?
A face binele este important! Să nu faci răul este important! Să devii bun este cel mai important! Or, dacă faci
binele, vei ajunge bun, dar, dacă nu faci răul, nu e sigur
că vei ajunge…!

Cum ajungem să-i iubim pe cei care ne
fac rău?
Recunoscând că, de fapt, ei sunt cei mai mari binefăcători ai noştri…! În devenirea monahală, se recomandă
viaţa de obşte, înaintea celei idioritmice sau pustniceşti.
Unul dintre motivele verificate este acela că, în obşte, te
descoperi pe tine însuţi aşa cum eşti în realitate. Convieţuirea presupune tăierea voii personale, iar acest fapt
scoate la iveală adevărata ta personalitate. Astfel, nu de
puţine ori, cel ce este „în formare” trebuie să facă „ascultări” imposibile sau ilogice.

*

Interviu realizat de Cosmina Nicoară şi publicat cu titlul „Răspunsuri
duhovniceşti: Cum putem reuşi să-i iubim pe cei care ne fac rău” în Ziarul Lumina, miercuri, 29 iunie 2011.

EL AMOR A LOS ENEMIGOS

*

¿Qué es más importante: hacer el bien
o no hacer el mal ?
¡Hacer el bien es importante! ¡No hacer el mal es importante! ¡Llegar a ser bueno es lo más importante! Ahora
bien, si haces el bien, llegarás a ser bueno, pero, si no
haces el mal, ¡no es seguro que llegues a serlo…!

¿Cómo llegamos a amar a los que nos
hacen daño?
¡Reconociendo que, de hecho, ellos son nuestros más
grandes bienhechores…! En el devenir monacal, se recomienda la vida comunitaria, antes de la idiorítmica o
eremítica. Una de las razones comprobadas es la que, en
la comunidad, te descubres a ti mismo tal como eres en
realidad. La convivencia supone la negación de la voluntad personal, y este hecho saca a la luz tu verdadera personalidad. De esta manera, no pocas veces, el que está
“en formación” tiene que hacer “obediencias” imposibles o ilógicas.
*

Entrevista realizada por Cosmina Nicoară y publicada con el título
“Respuestas espirituales: Cómo podemos lograr amar a los que nos
hacen daño” en Ziarul Lumina, miércoles, 29 de junio de 2011.
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Reacţia imediată, dacă nu reuşeşte să se controleze, îi
dezvăluie patimile lăuntrice, ţinute în frâu sau ascunse
foarte bine, patimi cum ar fi: mândria, mânia, lenea,
invidia… Dar, şi fără a te pune la „încercare”, prin faptul că membrii comunităţii sunt caractere diferite, viaţa
de obşte te „radiografiază” sau îţi pune diagnosticul adevărat. Luând seama la tine însuţi, cu străduinţă şi rugăciune, cu ajutorul duhovnicului şi, nu mai puţin, al celor
care îţi fac rău, vei reuşi să devii om şi – de ce nu? – sfânt!
Dacă aşa stau lucrurile în viaţa monahală, nu cu totul
diferit stau în cea lumească. Omul este, prin definiţie,
fiinţă comunitară; cel care se exclude comunităţii şi comuniunii nu se mai poate numi om şi te poţi aştepta de la el
la ce-i mai rău! Din experienţă, cunoaştem că răul făcut
de cel de lângă tine, intenţionat sau nu, dacă este gestionat duhovniceşte, devine favorabil ţie, astfel încât îţi
poate determina, cu voia şi ştirea Domnului, traiectoria
vieţii în direcţia dorită şi care te defineşte!

“HIJO, YO TE QUISE SER C A NDEL A A L A NOCHECER …”!
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La reacción inmediata, si no logra controlarse, le revela
los vicios interiores, reprimidos o muy bien escondidos,
vicios como serían: la soberbia, la ira, la pereza, la envidia… Pero, aun sin ponerte a “prueba”, por el hecho de
que los miembros de la comunidad son caracteres diferentes, la vida comunitaria te “radiografia” o te establece
el verdadero diagnóstico. Estando atento a ti mismo, con
empeño y oración, con la ayuda del padre espiritual y, no
menos, de los que te hacen daño, lograrás a llegar a ser
hombre y –¿por qué no?– ¡santo!
Si así son las cosas en la vida monástica, no del todo
diferentes lo son en la vida terrenal. El hombre es, por
definición, un ser comunitario; ¡el que se excluye de la
comunidad y de la comunión ya no se puede llamar hombre y te puedes esperar de él lo peor! Por la experiencia,
conocemos que el daño hecho por el que está a tu lado,
intencionadamente o no, si se gestiona espiritualmente,
se vuelve favorable para ti, ¡de modo que te puede determinar, con la voluntad y el conocimiento del Señor, la
trayectoria de la vida en la dirección deseada y que te
define!
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