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Becurile !i-au ddruit mai multd noapte, dar fi-au furat zorii'

Munca pe care fi-ai dorit-o pentru a-1i pl6ti un metru de
libertate te-a dus la mii de kilometri depdrtare'
Iubirea pe care ai fagiduit-o e uitati demult 9i vintul rece de
toamnd sufl6 peste un suflet plin de griji'

Dac[ am fi copii am putea adormi intr-un nor'
Am putea cidea de pe o stea inaltX in cimpul plin de flori'
Am veni in zbor unul cdtre altul pe strigitul unei ciprioare
speriate care tocmai a sdrit dintre copaci in timp ce noi il
ciutam pe Dumnezeu cu Privirea.
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TITLUL

acestei cdrli va intriga pe mul1i, aEa cum

i-a intrigat pe majoritatea celor care au vdzut cartea
inainte sd apari. De ce pe inlelesul unei femei qi nu
pe inlelesul tuturor? Oare Dumnezeu e diferit pentru
femei gi pentru bdrbafi? Dumnezeu e acelagi. Iar titlul
nu are nimic provocator in sine, ci redd o realitate cit
simpl6: cartea se cheamd Dumnezeu poaestit pe inlelesul unei femei deoarece cuprinde rdspunsurile mele despre Dumnezeu oferite unei femei concrete, jurnalista Doina Popa delaVip Mngazin.
Intenlia iniliald a Doinei a fost si inregistreze tot ce
vorbesc eu vreme de o zi pentru a face o carte, ceva
de genul O zi cu S.B. Aceastd idee i-a venit dupd ce a
realizatun amplu interviu cu mine pentru revista de
bord a unei companii aeriene. Deoarece eu nu sint un
tip oral Ei nu consider cd tot ce vorbesc pe parcursul
unei zile constifuie ceva vrednic de pus intr-o carte,
i-am propus sd gindeascd 33 de intrebdri la care eu sd
se poate de
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rdspund atunci cind voi avea timp. ca intrebdrile sd
nu se dilueze, i-am dat indatd gi titlul viitoarei cirfi:
Dumnezeu pouestit pe tnlelesul unei
femei. Unele intre_
bdri au fost schimbate cu locul, altele au fost scoase gi

inlocuite pe parcursul scrierii. in acest fel pot spune
cu toatd rispunderea ci ceea ce a reieqit nu este un in_
terviu mare, ci o carte, un adevdrat catehism contemporar9 scris

in tradifia catehismelor primare, bun

de

citit pentru orice om.
Dintotdeauna mi-am dorit sd fac o carte frumoasi
gi ugoari despre Dumnezeu, oferind totodati rdspuns
la intrebdrile cel mai des puse. Am ficut asta cu toatd
responsabilitatea, oferind surse patristice gi biblice intr-un mod accesibil, astfel ca cei care vor dori sd apro_
fundeze anumite teme si afle aici direcfii pentru lec_

turi, iar cei care nu sint obignui,ti cu figele de lecturH
citeascd fird nici o poticneald cartea.

sd

Dumnezeu poaestit pe tnlelesul unei
femei nu este o
carte despre femei, este o carte despre Dumnezeu.

Pentru a rdmine in stilistica patristicd a vechilor
catehisme, am evitat cu tot dinadinsul sd scriu prea
mult. Fiecare rispuns are exact atitea cuvinte cit am
simlit ci sint de ajuns.
in a doua parte a cirfii am inserat insemndrile mele de la Oricova, pe care le fdceam in timp ce zideam
biserica. Ele vor aminti cd inceputul acestei cdrfi a fost

iNlnEsul

UNEI FEMEI

pus la Oricova. Cred cd aceste refleclii poetice despre
Dumnezeu gi lurne sint foarte potrivite ca desert dupd o cind oarecum sobr6 pe care o veli servi in prima
parte a cXrfii.
Este o carte pe care o iubesc mult, pentru cd este o
carte despre Dumnezeu. Am pus in ea experienla 9i
dragostea mea. Vd doresc ca citind-o, sd avefi aceeasi
bucurie gi incintare pe care le-am avut eu cind. am
scris-o.

mici, puteam petrece ore in qir
privind cerul qi-mi imaginam cum peste nori
sti El gi mi privegte la rindul Lui. Uneori mi
migcam ca o pipugi de la teatrul de pipugi,
despre care pe atunci gtiam tot doar din cirfi, qi
imi imaginam ci sint condusi de Sus. Cred ci
li se intimpli multor copii asemenea momente.
De ce ni-L inchipuim anume aqa pe Dumnezeu?
Cum e vizut Dumnezeu in copilfuie?
1. Cind eram

DUMNEZEU e ceva care ne insofeqte atit prin
prezenla, cit gi prin absenla Sa. Educalia primitd in
copildrie m-a convins cd Dumnezeu nu existd. Era impudic qi neqtiinfific ca Dumnezeu sd existe. Tatdl meu,
profesor de filosofie gi lector de ateism gtiinfific, mi-a
adus atitea dovezi pe care eu nu le puteam contrazi-

in zilele cu soare, cind norii pireau sd atingd cu bur{ile lor
ce. Cu toate acestea, in noplile instelate, dar gi
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ne putemintoarce prin sfinfenie. Intuifia cd noi putem

ne impresiona, ci sint in slujba noastrd, este adev6rat6. Sd nu-mi spuneli cd soarele e fierbinte gi eu, copilul din mine, nu-l pot atinge cu mina pentru cd ag
arde. $i daci ag atinge luna, ag inghefa? Dar daci aE
atinge stelele? Dacd aq atinge stelele, probabil ag vedea de acolo un alt cer, deasupra stelelor, si dincolo
de acel cer un alful. Atunci cerul acesta vechi mi s-ar
pirea ca o cdmagd aruncatd, precum o spune gi Prorocul David. Asta ca si gtili cd nu doar dumneavoastri
sau eu am fost frdmintafi de acest mod prea material
de a-L vedea pe Dumnezeu in viafa noastrd, ci gi prorocii biblici.
Faptul cd toli copiii au frdmintdri profunde, legate
de existenfa lui Dumnezeu, iar majoritatea adulgilor
nu le mai au, vorbeqte nu despre naivitatea copildriei, ci despre defecliunea speciei umane care intervine
prin eroziunea produsd de grijile gi ambifiile viefii. Din
pdcate, bitrinefea nu mai are aceeagi inocenfi pe care
o are copildri4 gi capacitatea de a-L vedea pe Dumnezeu pe nori sau printre frunze este gi eauzat6.Dacd un copil Ei-L imagineazd pe DumnezelL este doar
pentru cd Dumnezeu este in el qi il migc5, desigur nu
in chipul in care sint migcate pdpugile nei4suflefite,
dar il misci spre tot ce este bun. fntr-un anume fel,
daci purtdm acum aceastd disculie copil5roasd, Dum-

ajunge la stele, cd stelele nu sint fdcute doar pentru a

nezeu este cu noi.

moi crestele dealurilor, eu mi prindeam la gindul cd tl
caut pe Dumnezeu sus, de parcd vintul ar fi fost ceva
miqcat de El. Cind am aflat ci stelele se afli la distanle
de milioane de ani lumin6, am avut o mare dezamdgire. ln mintea mea nu puteam admite cd frumusefea
stelelor a fost fdcutd pentru a nu se putea ajunge la ele.
Trebuia sd existe cineva care sd ajungd la stele. Doar
cd Acel cineva, fiind atit de departe ca qi stelele, nu
poate hvdz:ut.

Copiii nu pot gindi abstract acesta este un fapt dovedit. Orice idee, orice afirmafie are pentru copil o
valoare concretd, este o realitate. Trebuie sd spun cI
eu am fost micinat in copildrie in aceeagi mdsurd de
inexistenla lui DumrLezelr, cit gi de existenfa unor fenomene precum fotosinteza, gravitafia gi rotalia p5mintului. Fotosinteza gi gravitafia erau demonii copildriei mele care nu mi ldsau sd dorm. De pildd, tata
rotea o c5ldare plind cu apd gi apa nu curgea degi cdldarea ajungea pentru o clipi cu fundul in sus. Erau
informalii pe care eu nu le puteam digera gi cdutam sd
mi le explic. La fel cum cdutam sd-mi explic inexistenfa

lui Dumnezeu.
Totugi, teologic vorbind, copiii au o perceplie adevdratd de care noi ne indepdrtdm cu v'irsta gi la care
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2.De ce at plinge astizi Dumnezeu?

PLiNSUL

este o emolie oarecum

incompatibili cu

Apropo de lacrimi, cel mai des mi intreb unde
este Dumnezeu atunci cind suferi mama mea gi
gtiu ci nu meriti suferinli... aceste intrebiri cu
timpul s-au extins gi asupra altor oameni dragi.
Ne di Dumnezeu suferinte? De ce ni le di?
3.

plindtatea vegnici a lui Dumnezeu. Un Dumnezeucare plinge este un Dumnezeu care Se migci din integritatea fiinlei Sale qi devine asemenea firii omenegti perisabile. Plinsul este expresia durerii gi este o urmare
a cdderii adamice. Atunci cind Hristos a plins pentru
Lazdr, El a plins ca Om, aqa cum a fldminzit, S-a speriat in grddina Ghetsimani, a suferit sete, a obosit de
mers qi de nesomn, a simlit durere qi in cele din urmd
moartea pe Cruce. insd firea dumnezeiascd nu are in
sine nimic din ce exprimd suferinla pricinuitd de stricdciunea morlii adusi in lume prin ciderea lui Adam.
Dumnezeu este intreg gi neclintit in revirsarea iubirii
Sale peste lume. Logica e simpld: dacd Dumnezeu ar
plinge, inseamnd cd El ar fi lovit de suferinfd; dacd ar
suferi, inseamnd cd ar fi supus durerii; dacd ar fi supus durerii, inseamnd cd ar putea fi loviU dacd ar putea fi lovit, inseamnd cd ar fi distructibil, iar daci e distructibil nu mai este veqnic, nu mai este Dumnezeu.

Moise, despre care nu stim altceva nimic, sd-gi abandoneze pruncul intr-un cog pe apd, acolo unde l-a gi
gdsit fiica Faraonului gi l-a luat acasd. Imaginali-vd
doar pufin suferinfa mamei lui Moise, acea femeie tindrd care a ndscutunul dintre cei mai minunafi prunci
din cili a dat omenirea, autorul Torei, primul mare om
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SUFERINTA este un mod de cunoaqtere. Toate
revelafiile cu care s-a imbogdfit omenirea de-a lungul istoriei au fost rodul unor oameni treculi prin
suferinte. V-a!i intrebat vreodatd de ce a trebuit ca
marele Proroc Moise sX se nascd dintr-o mamd micinatd de iminenla sacrificdrii pruncului ce urma si se
nascd? Probabil gtili cd la vremea naEterii lui Moise
era ordin in tot Egiptul ca pruncii evreilor care se nasc
de parte bdrbdteasci sd fie ucigi. Aqa ajunge mama

lui
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prin care Dumnezeu $i-a descoperit revelafia prin cele
cinci cdrfi ale Bibliei, numite qi Pentnteuh, acest prunc
care mai era qi de o frumusefe deosebitd, aga cum il
descrie Biblia. Faptul cd Moise era gingav, adicd avea
un defect de vorbire, se poate datora gi abandonului
sdu. Uitafi-vd citd suferintd la oamenii lui Dumnezeu.
Apoi David, care a fost persecutat de socrul sdu Saul,
acel socru demonizat care, pe cind il prigonea pe David prin munlu a fdcut abuz de statutul sdu de rege gi a
dat-o denevasti pe solia iubitd a lui David, Micol, unui
oarecare al cirui nume nu-l gtim. Dar David, atunci
cind a incetat perseculia irafional5 din partea socrului, gi-a luat locul de rege al Israelului gi gi-a intors iubirea tinerefii inapoi. Ca sd nu mai zic c5, David a fost
persecutat qi de fiul sdu Avesalom. Uitafi citd suferinld
nedreaptd. Dar Maica Domnului? Oare aqa se cuvenea
si nascd cea mai mare intre femei, Nevinovdfia insdgi,
in iesle, de frica lui Irod care cduta sd-I taie Fiul? $i oare nu miinile care L-au finut la sin pe Fiul lui Dumnezeuau ajuns sd-L coboare de pe Cruce? Dacd suferinfa
nu ar fi avut un rol revelator, cu siguranld nici prorocii, nici Maica Domnului gi nici Fiul lui Dumnezeu nu
ar fi avut parte de ea. Dar suferinta este o primd palmd datd morfii. Doar in suferinld se verificd calitatea
uman6. Aga cum zic Sfinfii Pdrinfi, suferinla este focul care ne curdEd aqa cum se curild aurul in topitoa1,4
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re. Suferinl1. hzic6, suferinfi emofionald. Un lucru es-

te cert: noi, oamenii, nu putem schimba suferinfa care se abate asupra noastrS, dar putem schimba modul
in care privim suferinfa. Cum a zis unul dintre marii preofi ai neamului nostru, pirintele Gheorghe Calciu, care a petrecut doudzeci si unu de ani de torturd
in lagdrele comuniste: ,,Nu ar trebui sd-L rugdm pe
Dumnezeu sd ne izbdveascX de suferinfH, ci mai degrabd sd-L chemdm pe Dumnezeu in suferinla noastrd. Dumnezeu S-a coborit in iad Ei l-a umplut de luminX, deci poate cobori gi in iadul personal al fiecdruia, care este suferinfa, pentru a o umple de sens qi de
lumind."

