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Rana mea,
suferinfa Lui



/lrlene"tirea se afla la weo jumatate de orl de mers
cu maEina, aqa c[ nu m-am impotrivit deloc cAnd buna
mea prieten[, Andreea, m-a rugat s[ mergem impreunl la
pomenirea unui plrinte pe care-l nu-l cunoscusem decAt

din povestirile celorlalti. Me mai inchinasem la mormintul
slu, dar nu gtiam prea multe despre el. Dlruirea de care

dlduse dovad[ plrintele timp de aproape 8o de ani, din
care mai bine de jum[tate petrecu]i in minlstirea aceea,

ne-a flcut s[ ne indreptlm paqii acolo. Urma pomenirea
qi mai multe sesiuni de conferinle cu privire la activitatea
plrintelui, mai ales cea din timpul prigoanei comuniste. Un
preot extrem de cunoscut, la a c[rui pomenire veneau alte
sute de oameni, nu putea sI stea necunoscut qi de inimile
noastre,,aqa c[, dupl ce ne-am inchinat in biseric[, eu am
luat c[rarea care ducea spre cimitir. Andreea rlmlsese
s[ vorbeascl cu unii dintre preolii din biseric[, aqa cI-mi
tArAiam paqii, poticnindu-m[ uneori in rlddcinile copacilor
care erau ieqite destul de tare in afara p[mAntului. Nu-mi
imaginasem ci m[ voi simli atit de singurl qi la anii pe

care-i aveam. Laz4 de ani nu se lipea nimeni de mine decAt
pentru perioade foarte scurte. Terminasem facultatea,
urma sX o incep pe a doua qi totugi nu reu$eam sd duc o
relalie p0ni la capIt. M[ hot6rAsem s[ vorbesc doar cu cei

care-mi implrtlgesc convingerile ortodoxe, iar aceqtia se
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dovediserd a fi nu pulini, ci chiar foarte pulini. in fiecare
an, cAnd piqeam spre acest cimitir, md gfindeam cd la anul
va fi altfel. Sigur, pAn[ la anul va rAndui Dumnezeu s[
inAlnesc pe cineva. Sufletul meu tAnjea dupi un om al lui
Dumnezeu, iar starea mea de bine se risipea adesea, mai
ales pentru ci cei din jur intrebau des cu cine mai sunt. Cu
cine s[ mai fiu? Cu Hristos. Nu e de ajuns? Ar fi trebuit sl
fie mai mult decAt de ajuns, dar totuqi nu reugeam s[ imi
mullumesc sufletul cu asta intotdeauna. Aveam momente
in care mi r[zvrlteam qi rru inlelegeam de ce Dumenezeu
nu imi trimite pe cineva, dac[ tot vede c[ imi este atAt de
greu singur[. Eram chiar suplratl pe Dumnezeu pentru c[,
era absolut clar, nu mlinlelegea deloc. Zecilemele de nopli
plAnse nu-L sensibilizaser[, aqa c[ nici tragere de iniml
pentru a mi mai ruga nu prea mai aveam. Mergeam spre
cimitir qi mI minunam de frumuselea pidurii de foioase ce
imprejmuia minlstirea. Mi bucuram de momentul acela,
dar constatasem, din nou, cI tot singurI merg... tncepusem
din nou s[ imi las lacrimile s[ curg[, cAnd am sim]it o
m0nX pe umIr. Nu m-am speriat, dar nici bucuroasl nu
eram c[ cineva, care m[ cunoqtea, md vedea plAngAnd.
Nu e tocmai comod s[ stai s[ dai explica]ii cu privire la
starea ta sufleteascS. De-abia mai puteam sI-i spun lui
Hristos ce simt, gi nici Lui tot timpul. Parc5 inima mi se
impietrise qi nu imi mai doream nimic, cu atAt mai pulin sl
port weo conversalie cu cineva. LAng[ mine era plrintele
Ciprian, duhovnic al mlnlstirii. MI gtia de mulli ani, aqa
cI b[nuia deja care este motivul pentru care plAng. Ne-am
aqezat amAndoi pe o banc[ gi mi uitam spre el pentru a
md liniqti. Sunt oameni in care, cu adevirat, sll[qluieqte
Hristos qi in privirea clrora il poli zIri. MI uitam in ochii
lui pentru a fura un strop de liniqte qi de ruglciune, un strop
de Hristos. M[ oprisem din plAns gi mI uitam prin ochii
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lui, insl dincolo de ei. Un proverb rus spune cI ,,Vorbind
putin, vei asculta mai mult." il apreciam pe omul de lAng5
mine pentru cI niciodat[ nu incepea s[ vorbeascl dac[ nu
simlea ci poli primi ceea ce spune. Eu nu eram pregltitl
pentru nicio conversalie, aqa c[ t[ceam amAndoi. ii
aluneca metania neagr[ pe mAna strflvezie, cAnd am sim[it
nevoia sX spun ceva. Oare ce poli spune atunci cffnd nu poli
vorbi? Tlcerea vorbeqte uneori, ins[ durerile sufleteqti vor
uneori s[ fie strigate pentru a fi eliberate. Nu puteam line
durerea aceea, frustrarea care mi cuprinsese de ani buni.
Duhormicul meu qtia foarte bine prin ce trec, imi spusese

ce am de fIcut, dar, cu toate acestea, nu m[ puteam liniqti.
Mi-am alungat t[cerea prin niqte cuvinte rostite incet, din
adAnc de suflet...

- P5rinte, qtili ce md doare...

- Da, te doare neputinla ta. Dac[ ai fi conqtient[ cI
Hristos qtie foarte bine ce te doare qi ce ai nevoie, nu ai mai
suferi atAt.

* Cu toate acestea, El nu face nimic !

- Tu nu vezi ce face El! Jine-li in inimd qi-n minte cI El
chiar te iubegte mai mult decAt oricine din lumea aceasta qi

atunci ili vei rec[p[ta pacea. Crezi cd. Cel care te iubeqte cel

mai mult in lumea aceasta ar face ceva care sX te rlneascl,
care sI i1i provoace riu? Nu, evident c[ nu ar face aqa ceva!

Dar tu inisiqti. Chiar azimd.gAndeam ci la Dumnezeu, dac[
insiqti qi nu mai wei s[ faci voia lui, ci s[ 1i se fac[ voia, cu

durere, El U de ce wei. Chiar dacfl nu e bine. De asta sufer[
oamenii atAt de mult. Pentru c[ il fo4eaz[ pe Dumnezeu s[
facl ceea ce vor ei, ceea ce lor li se pare a fi bine.

- $i dac[ r[mAn singur[?

- Pentru a rImAne singurl, ar trebui ca gi in prezent sI
fii singur[. $i nu eqti singur[. E o lupt[, e o mare lupt[ pe

cimpul sufletului tIu! Nu-l ciurui mai mult decAt este deja.
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Diavolul qtie cI aici i1i este punctul sensibil qi te loveqte
cu gAnduri din toate p[r!ile. Iar tu nu ai glsit altceva mai
bun de fIcut decAt sl le primeqti. SfAntul Vasile cel Mare ii
fericea pe cei care nu gAndesc rdul.

- Plrinte, nu puteli spune cI eu gAndesc rlul!
* Ba da, chiar pot spune asta! Tu gindeqti r[ul, qi aqa

cum i1i sunt gflndurile, aqa eqti qi tu in viala de zi cu zi.
Dac[ eqti atAt de negativist[, cum wei sd i1i mearg[ toate?
GAndeqte binele qi bine ili va fi! Nu insista la Dumnezeu cu
ce nu trebuie. DacI tu nu ai pace qi nu eqti mullumit[ cu
starea pe care o ai acum, nu vei fi mullumitd nici cAnd vei
avea pe cineva.

- Nu cred asta! E ceea ce imi doresc cel mai mult, cum
s[ nu fiu mullumit[ cand m[ voi vedea cu ce voiam ?

- Nu vei fi! Dumnezeu nu !i-a dat degeaba perioada
asta. Ar trebui s[ profi]i de ea, tocmai pentru c[ niciodat[
nu te vei mai intAlni cu astfel de momente. Timpul de acum
nu-l vei mai avea cAnd vei fi clsltorit[. Dumnezeu vrea cu
siguran!5 sI lucrezi cu tine, cu sufletul t[u. S[ vezi unde
mai ai fisuri, unde mai sunt r5ni, unde ai probleme care
in viala de familie ar fi devastatoare. Vei vedea apoi c[
Dumnezeu lucreaz[ mai frumos decAt poate mintea ta sau
a mea pricepe...

Plrintele s-a ridicat, m-a binecuvintat qi qi-a continuat
drumul spre cimitir. Am rlmas pe banc[ cu atAt de multl
pace, c[ nici mie nu-mi venea sd cred c[ niqte cuvinte pot
rezolva niqte dileme adAnci. Trebuia s[ m[ mullumesc cu
ceea ce aveam in acel moment, dup[ cum spunea qi Fericitul
Augustin: ,,Fericirea este s[ i1i doreqti ceea ce ai deja."
DacI mi-aq fi dorit ceea ce aveam, scuteam sutele mele de
lacrimi de a se vXrsa fIrI vreun folos clar qi bun. Andreea
se apropia de mine, parastasul urma sd inceap[, aqa c[ am
mers impreunl qi am inghenunchiat lf,ng5 mormAntul plin
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