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VonsrnsA, DEsPRE DuuNrzru sAU

rIEDEREA LUr Dutvrr.{nzsu

Vreau sd vd suPun atenfiei cAteva gAn-

duri pe o temi care mi preocupd in aceas-

td perioadd in mod deosebit: Vederea lui

Dumnezeu. De ce despre vederea lui Dum-

nezeu? Personal am impresia cd in vremea

noastrd suntem coplegili de prea multa

vorbire despre Dumnezeu. Vorbim prea

mult despre Dumnezeu. Trdim o epocd

cu un excedent uriaq de vorbire, de pre-

dicd, de conferinle qi de cirfl. Este o ispitd

chiar qi in cea mai duhovniceascd vorbire

despre Dumnezeu. Un pdrinte al veacului

XX, Gheron Iosif Isihastul, spunea cd in-

delunga vorbire este vdtdmdtoare chiar qi

atunci cAnd este duhovniceasci. Iar ispita

vine din aceea cd ne ancordm ir vorbire, ne

indulcim de vorbire qi de auzire, ne mulgu-

mim cu frumusefea cuvintelor, cu puterea

argumentelor, cu frumusefea sistemelor

noastre teoretice gi nu trecem mai departe.

Ne blocdm in vorbd, in discurs. indelunga

vorbire despre Dumnezeu devine, la un



moment dat, un obstacol inire noi gi Dum_
nezeu. Am certitudinea _ gi md rog Bunului
Dumnezeu si gregesc _ cd a venit timpul sd
micgordm mult vorbirea pentru cd aduce
cu sine o tocire a sensibilitifii, a capacitd,tii
de simfire. Tot vorbind despre o realitate
atAt de depdrtatd, atAt de nepdtrunsd, cum
este DurnnezeLt, ni se pare cd devenim fa_
miliari cu acea realitate, fdr6 ca acest lucru
sd se intAmple. De fapt devenim familiari
cu vorbirea despre Dumnezeu gi de multe
ori ne mulfumim cu aceasta.

Cred cu tdrie cd trebuie sd reducem mult
vorbirea despre Dumnezeu gi sd ne indrep_
tdm mai curAnd spre vederea lui Dumne_
zeu gi spre simlirea Lui. Sigur, nu este sim_
plu sd vorbim despre un astfel de subiect.
Este foarte greu, dar in istoria prezen,tei gi
a lucrdrii lui Dumnezeu in lurne, pe care o
avern consefilnati in Dumnezeieqtile Scrip_
turi ale Vechiului gi Noului Testament, apoi
in istoria Bisericii de 2000 de ani deja, pe
care o avem consemnatd intr_o foarte bo_
gatd literaturd mdrturisitoare, chiar pAni in
veacul nostru, se vorbeqte despre faptul cd
Dumnezeu poate fi vdzut qi ce numnezeu



a fost gi este in continuate vilzut de unii

oameni. Vorbirea cuvAntul s-au demone-

tizat nu numai in mediul nostru, ci in toate

domeniile. Vorbim la nesfArqit, iar mai nou

scriem la nesfArqit. Tofi suntem scriitori'

Scriem cilrli, scriem pe bloguri, pe foru-

muri gi chiar ni se pare cd scriem lucruri in-

teresante qi adevdrate. Iar daci se intAmpld

sd scriem lucruri adevirate, md tem ci ele

rimAn la nivelul consideririlor teoretice'

Cred cd primii care ar trebui sd facd un pas

inapoi gi sd impufineze vorbirea, ar trebui

si fim noi, preofii, teologii. A nu se inlelege

prin aceasta ci nu trebuie sd mai ddm mdr-

furie, cd nu trebuie si mai vorbim lumii

despre credinfa noastrd, ci dimpotrivi, si o

facem, dar nu neapdrat prin cuvinte. Sd nu

mai vorbeascd limba ci fdpfuirea, cum ar

spune Pirinfii Patericului. Iar limba, cAnd

vorbegte, si nu mai vorbeascd facerile min-

gii, ci si exprime propria experienfd, pulind

cAtd este. Mdrturisegte ch ai simlit tn vreun

fel prezenfa lui Dumnezeu sau poate mai

curAnd lucrarea lui Dumnezeu in viala ta,

a familiei tale, a celor pe care i-ai cunoscut'

Mirturiseqte cum te-a ajutat Dumnezeu,

/-



cum te-a indrumat purtareh Lui de grijd,
cum fi-a indreptat Dumnezeu pagii in via_
,t6, cum !i-a schimbat drumul. Mai curAnd
aceastd mdrfurie sd o dai. Sau dacd ai gus_
tatin vreun fel pacea sau linigtea dumneze_
iascd, care nu au asemdnare, despre acelea
sd dai mdrturie.

CuvAntul nu a fostin toate epocile atAt de
mult gi atAt de ugor, atAt de superficial gi
atAt de gol. Acum se abuzea z6 d,e cuvAnt.
Aproape totul este expediatin cuvAnt, apoi
de aici in rafionamente, in speculafii gi ?n
ideologii. Rezolvdm uproup"ioful prin cu_
vAnt, prin recursul la rafiune. Scrie cineva
un articol, rispundem polemic cu un altul,

fre se se intAmple nimic in fapt. Ne batem
in idei.

Risdriful Ortodox _ care reprezinti con_
tinuitatea istorici a Bisericii celei una ade_
vdrate, a MAnfuitorului Hristos, a proroci_
lor qi a apostolilor, a sfinlilor pane astdzj
- a func,tionat pe principiul gnoseologic,
sPunem nor, pe cunoagterea teologicd in
care se afirmd cu tdrie cd adeadrul nu este
tn cuainte, ci este tn lucruri; prifl lucruri



infelegAnd realitatea insdgi, nu vorbirea

despre realitate. Omul este adevdr, cerul

este adevdr, pddurea este adevir, oragul

este adevdr gi aqa mai departe. Acesta este

sensul mirturisirii Domnului nostru Iisus

Hristos, Care spune despre sine: Eu sunt

adeadrul! (Ioan 14,6). El, Dumnezeu-Omuf

este plindtatea Adevdrului, cuprinzAnd in

Sine la mdsura desdvArqitd dumnezeirea qi

omenitatea. Unul dintre cei mai mari te-

ologi ai Bisericii noastre, SfAntul Grigorie

Teologul, Lanseazil, se pare, primul aceas-

td expresie extraordinard, care sPune cX:

adeadrul nu este in cuainte, ci in lucruri! EI

va fi reluat de toli marii teologi ai Bisericii

gi dezvoltat in chip deosebit, fur veacul al

XIV-lea de SfAntul Grigorie Palama, care,

in disputa sa cu cei care promovau o teo-

logie teoreticd, o teologie a speculafiei, le

spunea: Credinlanoastrdnu este?n cuvinte, ci

este ?n lucruri. Dacd in ceea ce prirtegte luuuri-

le ne vom?nlelege, aom gdsi 9i cuaintele cu cnre

sdle exprimdm.Pfuinlii au scris, este adevi-

rat, gi dAngii, dar numai atunci cAnd a fost

nevoie sd limpezeasci lucrurile, situafiile,

realitilile. Tendinla noastrd astdzi este sX



ne aperdm afunci cAnd suntem atacafi prin
discurs, prin argumente ,,logice,, nesfArgi_
te, care pot fi pure speculafii. Despre acest
mod dialectic de a limpezi adevdrul SfAn_
ful Grigorie palama spunea cd orice cuvAnt
poate fi rdsfumat de alt cuvAnt, orice cu-
vAntpoate hcontrazis de un alt cuvAnt, nu_
mai viafa in sine nu poate fi contrazisd de
cuvinte, numai realitatea in sine nu poate fi
rdsturnatd de cuvinte.

imi vine in minte un exemplu din pate_
ric - probabit cd o sd tot recurg la pateric
pentru cd in ultimii ani am tradus patericul
Mare, varianta tematicd, mult dezvoltatd, a
Patericului Egiptean, fapt pentru care sunt
foarte familiar cu atmosfera de acolo, ca
sd nu spun foarte influenfat. Am fost sur_
prins sd constat ci afunci cAnd fralii mai
tineri sunt sub o ispiti care privegte cre_
dinfa pdrinfii bdtrAni nu le explicd, nu le
argumenteazd, ciii cheami sd le arate cum
stau lucrurile sau ii trimit sd facd ceva. De
altfel gi tinerii vin la BitrAni cu intrebarea:
Ce sd fac? Ce si fac sd mH mAntuiesc? Voi
cita episodul cu un tAndr cdlugdr care vie_
fuia in chilia lui foarte rArmitor qi nevoitor.
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