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Cuvânt înainte

În unul dintre „dialogurile” lui Platon, este pre-
zentată povestea presupusului inventator al scrisului,
care se lăuda cu invenția sa. I-a răspuns un interlocu-
tor: „Memoria este un dar minunat și trebuie păstrată
vie, antrenând-o sistematic. Cu invenția ta oamenii
nu vor fi obligați să-și antreneze în continuare memo-
ria. Ei își vor aminti lucrurile nu datorită unui efort
intern, ci doar printr-o simplă virtute a unei invenții
externe”. 

Asta ar însemna că omul trebuie să care cu el atâ-
ta cât poate duce cu memoria, că orice lucru care îi
depășește memoria devine fie o povară, fie este
„aruncat peste bord”. Acolo unde memoria nu mai
poate duce adevărurile și cunoștințele, intervin Iubi-
rea, Dragostea, Mila și Credința. Din acest motiv în
cartea de față am încercat să rețin, din multele pagini
realizate cu părintele Iustin Pârvu, doar acele lucruri,
sfaturi, gânduri, pilde care pot să fie memorate ușor,
care au virtutea „vorbei de duh”, care plac urechii,
cugetului și inimii. Evident că este vorba de „perma-
nențe” ale gândirii și faptei părintelui Iustin, de lu-
cruri cu care s-a identificat, dar și de vorbe și pilde pe
care oamenii le-au așteptat de la el, cu care creștinii vor,
la rândul lor, să se identifice. 
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Înțelepciunea este reflexul experienței de viață, a
experienței în spațiul memoriei, a aflării – prin truda
inimii și a gândului – a expresiei ziditoare. Că nimic
nu zidește mai trainic pe acest pământ ca vorba, că nu
există liant între fapte mai puternic decât cuvântul.
Sau, cum spunea cineva, șarjând, înțelepciunea este
ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat...! 

Desigur că părintele Iustin nu formulează adevă-
ruri ultime, sentințe, ci dă din preaplinul experienței
sale de viață și de trăire „îngropată în mulțime” răs-
punsuri directe sau indirecte la întrebări formulate sau
încă neformulate de creștinii care trec, mai departe, pra-
gul mănăstirii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”,
de la Petru Vodă. Multe ziceri demne de Pateric exprimă
convingeri profunde, creștine, de luat în seamă în orice
vreme, care exprimă adevăratul „sine” al părintelui
Iustin, necontaminat de drojdiile istoriei: „Orice ideo-
logie, de dreapta sau de stângă, este bună până apare
prima picătură de sânge. După aceea este detestabilă.
Crima nu poate fi îngăduită de nicio ideologie, de nicio
minte sănătoasă.”; „Arta de a conduce, adică politica,
o are elita, crema unei națiuni. Fără elită o societate n-are
cârmă, n-are orizont.”; „Cel mai mare rău care pân-
dește Ortodoxia? Să se modifice ceea ce s-a păstrat in-
tact vreme de două mii de ani! Dacă umbli la temelia
unei case, n-o pui în pericol de prăbușire?”. Și așa mai
departe. 

Întregul nostru demers rămâne sub „dulceața”
unui citat din I Corinteni (1-13), care l-a călăuzit toată
viața pe părintele Iustin și care ar putea fi emblematic
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pentru fiecare creștin în parte: „De aș grăi în limbile oa-
menilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am
aramă sunătoare și chimval răsunător... Dragostea înde-
lung rabdă; Dragostea este binevoitoare, Dragostea nu
pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se
poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de
mânie, nu gândește răul. Dragostea nu se bucură de ne-
dreptate, ci se bucură de adevăr, toate le suferă, toate le
crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu dă
cade niciodată... Când eram copil, vorbeam ca un copil, sim-
țeam ca un copil, judecam ca un copil; dar când m-am făcut
bărbat, am lepădat cele ale copilului... Și acum rămân acestea
trei: credința, nădejdea, Dragostea. Iar mai mare dintre acestea
este iubirea”.

Adrian ALUI GHEORGHE




