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In loc de incheiere

Desigur ci dintre toate sfaturile pe care le-am primit de la pirinlii
nogtri din SfAntul Munte Athos am retinut puline gi am urmat ;i mai

pufine. Nu din rea-voinfi, dar schimb5rile de natur6 duhovniceasci se

realizeazl. greu, iar vechile deprinderi, inridicinate adAnc, se indreapti

gi mai greu. Pentru a veni in sprijinul acestei afirmafii, gratie atitudinii
gi comportamentului meu de zi ca zi, pulin schimbat gi in continuare

cam necizelat, degi am efectuat pAni in prezent peste 25 de pelerinaje

la SfAntul Munte Athos, solia mea, pe care o iubesc mult, imi face

deseori urmitoarea declaralie de dragoste: ,,Degeaba ai fost de atAtea

ori in Sfhntul Munte Athos, ci nu ai inleles nimic, ai plecat bou gi te-ai

intors vac6". in replic6, Pirintele Ionu! m-a incurajat: ,,Nu te neciji, este

gi aceasta o schimbare!" M-am liniqtit astfel cu gAndul ci solia mea nu

reugegte si sesizeze o chestiune de nuanld domestici a schimbirii totugi

produse. O asigur pe aceasti cale ci voi persevera in pelerinajele mele

in SfAntul Munte Athos, locul unde imi gSsesc linigtea sufleteascd gi mi
incarc cu speran!5 intr-o via!6 mai buni. Sunt convins c5, intr-o zi, cu

voia Domnului, se vor vedea gi roadele ascultirii invSlSturii primite de

la pirinlii din SfAntul Munte Athos, care se roagi neincetat pentru noi,

pdc5to;ii, gi cirora le multumesc gi pe aceasti cale. Doamne ajutS!

Resurse online:

www.marturieathonita.ro

wwwchilieathonita.ro

www.asceticexperience.com
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drumului spre mAntuire sufleteasci. Ei vorbesc cu Dumnezeu
in fiecare clipi, prin rugiciune, pentru noi. Citre ei m-am
indreptat gi eu, ca un gcolar care doregte cu ardoare si poati
invila lecfiile lui Dumnezeu.

Pelerinajele la Sfbntul Munte Athos mi-au imbogilit sufletul
gi inima si, asemenea celorinv[fate acolq diruiesc mai departe,
celor care vor si afle, lecliile pregititoare pentru regisirea lui
Dumnezeu, regisirea lubirii. Nu rimAne decAt si deschideli
cartea ffu6 prejudec5fi, cu curiozitatea celui care doreste si
pitrundi intr-o lume realq sacri, lumea care ne-a oferit cei mai
mulli sfinli, ca si ne fie ghizi spirituali pe calea spre mAntuire.
Le mulgumesc pe aceasti. cale pentru striduinfele, jertfele gi
rugiciunile lor pe care le inalgi pentru noi to!i.

-18- - 19 -
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De ce aceasti mirturisire

de credinti?,

u cu mult timp in urml am aqternut pe hArtie

aventurile mele gi ale colegilor mei pe care le-am

tr[it in cei peste doulzeci de ani de paragutism de

performanli. Aga av6zat lumina tiparului cartea

,,Cu capul in nori'i La wemea respectivi eram cu

capul in nori gi la propriu, gi la figurat, vedeam viala cu ochi de b[rbat
plin de tentalii lumeqti. Am experimentat toate nebuniile legate

de saltul cu paraguta sfidan4 de multe ori, moartea. Flri mustriri
de conqtiinfa, frra regete, fhr5 teami. Pana la un moment dat

insi, pentru c[ satisfacliile erau intotdeauna limitate, iar bucuriile
treceau repede. Adici exact cAt dura zborul gi, eventuaf oblinerea

unei performanfe. Bucuria recordului sau a aterizlrii cu precizie nu

lineau mai mult de trei zile. Eram insi mAndru gi increzltor in forlele

proprii. Foarte mAndru, degi, undeva, in sufletul meu, simleam ci
lipsegte ceva. Era un gol ce nu putea fi umplut cu nimic din ceea ce

viala imi putea oferi.

Aproape de fi ecare data mi-am imaginat, inaintea unei competifii,
locul pe podium. La finalul ei mi intrebam: sunt bun ci am cAgtigat

concursul? Sunt prost ci l-am pierdut? Mi-au trebuit ani de zile s5

congtientizez ci delineam informaliile cu referire la finalul acliunii



dar ctr,in fapt, nimic nu imi aparlinea. Nu eram bun daci obflneam
primul loc qi nu eram prost dac[ pierdeam. Pur gi simplu primeam
regulat mici cadouri de care si mi bucur, daruri de care nu eram
congtient niciodati. in consecintq nu mulpmeam niciodati. De ce

s-o fac? in aceasti stare de confort interior gi de ignoranll am cllcat
pentru prima dati pe pimantul Sfrntului Munte Athos, imediat
dupi trecerea la cele vegnice a plrintelui Gheron IosifVatopedinul.
Eram plin de orgolii, slav[ degartq impresii exceplionale despre

mine, plin de url fali de dugmani, neimp[cat cu toati lumea gi

cu lncl mu]te altele in suflet, adic[,rcu capul in nori" qi cu sufletul
impov[rat, nicidecum .,,cu picioarele pe PimAnt'l

,,Cu picioarele pe PimAnt" reprezintl, o mirturie a revelaliei
pe care am trlit-o la Sfrntul Munte Athos, revelalie care a constat
in congtientizarea stlrii de fapt cd nimic nu ne aparline qi cl totul
este diruit, in cele mai multe cazari, ca si nu zic fful exceplie,
nemeritat. Revenit la Sfrntul Munte, inarmat cu cartea,,Cu capul
in nori" pentru a o derui prietenilo4 nu micl mi-a fost mirarea
cAnd un plrinte de-al nostru mi-a spus, intr-o dimineali: ,rlonuf
ai scris o carte care se cheami ..Cu capul in nori>>. Urmitoarea
ta carte se va numi <<Cu picioarele pe Pimant>> si va cuprinde
invaliturile primite la Sfrntul Munte Athos'l VizAndu-mi mirarea
din priviri, mi-a mirturisit c[ el este doar un mesager. Theaba asta

m-a pus pe gAnduri qi, recunosc, cu mare greutate m-am agezat la
masa de scris. Au trecut luni, chiar ani, pAn[ m-arn mobfizat. Un
freamlt interior nu mi-a permis si-mi limpezesc gAndurile. E ugor
sl aqterni pe hArtie niqte evenimente lumesti hilare sau periculoase
pe care le-ai tr[it cu intensitate maxim[, cu nebunia specifici celor
care lgi testeazi mereu limitele. Dar s[ scriu despre lnv[liturile lui
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Dumnezeu este infinit mai greu. Cu atdt mai mult cu cit nu am o

pregltire temeinici in domeniu. Fern sl wei te intrebi,cine sunt

eu si fac acest lucrul", dar poate ci tocmai aceasti naivitate intr-un

domeniu atAt de sensibil reprezirxi un avantaj. Poate ci multe

dintre triirile mele sincere, adevlrate, de la Sfhntul Munte Athos

coincid cu ale celorlal$ pelerini. Poate cl printre cei care vor citi

cartea se afl[persoane care, din diverse motiver n-au ajuns niciodati

la Muntele Athos deqi qi-au dorit acest lucru. Iar daci prezentarea

mea stingace a inv[l5turilor primite acolo va reugi sl le potoleasci

dorinla de cunoaqtere, atunci aceste rAnduri qi-au atins scopul. $i
nu, nu e un dar din partea mea, este un dar din partea lui Dumnezeu

pentru toli credinciogii. Eu sunt, la randul meu, doar un mesager.

Cartea reprezint[ o sintez[ a sfaturilorprimite de laplrinlii noqtri

- iivoinumi aqape totparcursul cirlii - spre indreptarea sufletului qi

cAgtigarea mAntuirii. Nu le voi menliona numele, mi-au subliniat ci
importante sunt mesajele pe care ei le transmit, nu persoanele 1or.

Un alt exempludinpartealor, ca o leclie de modestie gi de smerenie.

Sper ca aceste rAnduri sl ajungl in inima celor care inc[ nu au avut

gansa discuflilor pAni spre dimineali cu plrinlii athonili, ocazie cu

care sl conqtientizeze c6ne afl5m in ceasul al doisprezecelea qi c[
profeliile incep s[ prindl contur, cu speranla ci vor prinde curaj 9i

lnlelepciune in lupta cu cel potrirmic.

Sunt convins cI prezenla Maicii Domnului pe toat[ perioada

pelerinajului este cea care a determinat transformarea pe care o

trliesc de atunci incontinuu. Perinlii mi-au deschis och4 mi-au

deschis inima, m-au ghidat gi, cu cuvintele lorpline de infelepciune,

mi-au ar[tat ceea ce in lumea noastrl tumultuoasl e greu si poli
simli qi infelege. Prezenla in Sfrntul Munte a Maicii Domnului
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Prima intilnire cu Sfintul
Munte Athos

S"lltoria mea duhovniceasci a lnceput intr-o
vari toridi, cAnd eram impreuni cu familia
in concediu, in Grecia, undeva in apropierea

Salonicului, cam la 100 de kilometri de

SfAntul Munte Athos. Auzisem citeva istorii
din gi despre lScagul sfAnt, pe care oricum nu le credeam gi

le priveam cu multi circumspecfie, zAmbind neincreziltor.
Sistemul educalional gi mediul in care am trait mi-au imprimat
o viafl din care cu greu puteam inftez5;i gi o altl formi de a

tr5.i, cea duhovniceascl, in care materia sI nu mai aibi o atAta

insemnitate. Ajuns in Portul Ouranopolis, am triit senzalia

unei mari granife. Dar nu o granili fizicl, cagi cum ai p5gi intr-o
alti1ari, ci o grani!5 care te desparte de o alti lume, compusi
din alte elemente, cu altfel de oameni, cu un altfel de aer, cu o

altfel de lumin[. Totul era diferit falI de ceea ce cunoscusem

pAni atunci.
Eram trei adul1i gi trei copii gi, degi aveam permisele de

acces, am ratat cihtoria, vaporul plecase flri noi. Urma si
pigim pe pimAntul sfAnt cu o zi intArziere. SupIrali, aflim ci
o curs[ rapidl se pregitegte si plece, dar rezervirile se fac cu
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este deja una binecunoscuti. Istoriile gi relatlrile sunt nenumirate
gi accesibile oricui. De aceea recomand, in special celor sceptici,
aga cum eram eu cAndva, si ajungl la S{bntul Munte, fie doar din
simpln cariozitate, ca si simtr Harul Maicii Domnului, aici, in locul
in care intensitatea sa este maximS. Acest fapt aveam siJ descopir
gi eu la p rim a v iz1t5. filcate in sfr ntul Munte Atho s. intai a fo st vorba
de o oportunitate de a ajunge acolq am plecat mai mult dintr-o
curiozitate, a fost o sansi la care nu mi gandisem inainte. pasul

cltre munte qi, implicit, inceputul cilltoriei mele spre vindecarea
sufletului, a fost ftcut la modul inconqtient. se vede treaba ci ceva
in sufletul meu a rezonat cu acele locuri sfinte pentru ci multr
weme m-am intrebat care e dorinla interioari care mi cheami
inapoi de fiecare dati. Aici am glsit acel ceva care si-mi umple
golul din suflet. cred ci acelagi r[spuns se regisegte gi la pnrinlii
care ajung la sfrntul Munte gi nu mai doresc si plece de acolo. Este
vorba de Harul Maicii Domnului, care se tr[iegte pretutindeni in
Sfrntul Munte, cu o intensitate crescuti, aproape perceptibil d,, care
ifi relevi adevirurile 9i ili dn o stare de bucurie sufleteasci de care
qr greu te maipoli desplrfi.

in prima cil5torie, pe misuri ce corabia se apropia de !nrn9
starea mea emolionali cregtea e4ponenlial. odata ajuns in portul
Dafni, n-am rezistat, m-am aplecat gi arn sirutat pimAnful. Afunci
am pierdut noliunea timpului, iar acum, dupi atAta timp, cred c[ am
simfit pentru cateva momente starea de vegnicie gi de bucurie ftri
un motivpe care s5-l pot explica logic. Am primit la sosire un strop
de har care s-a manifestat prin multe lacrimi gi multe regrete asupra
lucrurilor ftcute si care nu mai suferi indreptare. cu inima deschisq
am inceput si vid adevrrul ascuns in spatele altor forme de credinli
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gi in spatele qtiinlelor divinatorii, carcreprezinta, de fapt, noi forme

de wljitorie. Mai mult, am prins curajul de a mirturisi adevirul

gL am putut si vld drumul pe care trebuie sI merg daci weau si
oblin mAntuirea sufletului. Importanti este cilitoria, striduinla,

trebuie si incercim neincetat, chiar dacl drumul este greu, plin
de obstacole ;i, de multe ori, cidem in plcatul deznidejdii. M-am

intors la Sfhnftrl Munte Athos ori de cAte ori am avut ocazia, cu

aceeagi ner[bdare cu care un insetat aleargl spre izvorul cu api
cristalin[. Prietenii m-au intrebat cum impac inv[flturile primite in
Sfhntul Munte Athos cu viala tumultuoasi din cel mai mare orag din

RomAnia. Cred ci invl![turile se aplic[ firesc, dac[ wei si triiegti
frumos. Aici am inleles cI Ortodoxia este mai mult decAt o simph

teorie, este triire in esenla sa. Degeaba gtii teorie daci te comporli gi

gandegti urAt. Cine se poartl aga inseamnl ci nu a inleles nimic din

invlliturile cre;tine. Daci persoanele arfigoase, prezente,duminicl

de duminica, la slujba din biseric[ consideri c[ au ajuns la un nivel

inalt de cunoagtere, se ingall. DacI persoana de la lum6niri, care,

triind in preajma preolilo4 urh cl nu egti imbrlcat corespunzltor

considerAndu-se superioar5, se ingali, de asemenea. Exemplele de

acest fel se intilnesc in multe locuri dar,, din fericire, sunt gi excepfii.

Ispitele, grele cAndva, se pot depiqi la un moment dat cu ugurinfi.

Dar numai cu ajutor. Doar aga oblinem linigtea sufleteasc[. Astfel,

egti linigtit gi in mijlocul unui orag 
"gttat 

gi in mijlocul pirinfilor din

Sfrntul Munte Athos. Efectele se vId oriunde te-ai afla. MAntuirea

sufleteasci nu line de loc, ci de atitudine.
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ceva timp inainte, aga ci sansele si o prindem erau mici. Grecul
ne spune ci mai are doar sase locuri libere gi c5. ar fi, cazul s5,

ne gr5.bim. Ne uitam unii la algi cu mirare, noi eram fix gase,

gi urcim ln salupi cu gAndul la mica minune recunoscuti de
citre toli membrii grupului. int6lnirea cu harul desprins din
icoanele fdcitoare de minuni a fost devastatoare pentru mine.
Mi-era peste puteri si duc atit ;i, mai ales, consideram ci nu
merit si primesc at6t de multi emolie pozitivi, atAt de multl
bucurie. incercam si fiu birbat, dar lacrimile imi curgeau firi
si le pot stipAni. Cu fiecare pas incepeam si inleleg sintagma

,,Icoana fecltoare de minuni" gi si-mi simt sufletul preaplin de
o stare pe care cu greu o pot descrie. Pirintii nostri, usc5livi de
post gi nevoinle, dar tari ca munlii in duhovnicie, au fost cei
dupi al ciror model de vieluire am inceput si m[ ghidez. Mulqi
dintre ei au fost oameni ca noi, unii cu familie, cu copii, algii cu
funclii inalte, cu conturi grase in banc5. Ce i-a determinat si
plriseascS. bunS.starea, confortul in care triiau? Ce au gisit aici
de au hsat in urmi funcfii, averi dobAndite dup[ mulg ani de
invi!5turi? Cine ii line aici gi, mai ales, de ce? Multe intrebiri
mi s-au invArtit atunci in cap., oricum prea multe ca si primesc
rispunsul pe loc. Am remarcat atunci ci acegti oameni fac
eforturi enorme s5 se despitimeasci. Nu pun gura pe carne,
pe biuturl, nu fumeazl,, au renuntat la toate plicerile lumegti.
Privegheazl,nop\iin gir in rugiciune, au invilat si igi iubeasci
dugmanii. Ca si-i caracterizez cu vorbe lumegti, ag putea spune
c5. sunt berbag adevlrali, buni luptitori cu propriile patimi.
Nu degeaba Sfhntul Munte Athos este supranumit si,,fabrica
de sfin1i". Pirinlii SfAntului Munte, pe ldnga activitilile

-26 27
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duhormicegti, impletesc metanii, sculpteazi in lemn, picfeazl'

icoane, inregistreaz6,cintecereligioase, traduc 9i scriu cirli. Pe

scurt, au gi o bogat[ activitate culturah. P5rinlii nostri, ghizli

pelerinilor, sunt totodatl adev5rate enciclopedii in istoria

SfAntoloi Munte, sunt cunoscitori in detaliu in ale istoriilor

icoanelor ficitoare de minuni, precum ;i in ale minunilor

s [vArgite de Maica D omnului la Muntele Atho s. Chilia,,Intr ar ea

in Biserica Maicii Domnului", la acea dat5, se afla in construclie,

era aproape pe terminate. cu acea ocazie l-am cunoscut pe

pirintele Pimen, care ne-a fost ghid in pelerinajul nostru. De

atunci a devenit gi sfituitorul nostru. CAnd l-am intrebat cum a

reugit si construiascS chilia, pirintele mi-a dat un rispuns care

mi pune pe gAnduri qi astizi: ,rCu Maica Domnului impreunl!"

Cum aqa, pirinte? Cum este posibil acest lucru? Atunci,

p[rintele -i-" porr"stit ci in fiecare dimineali privea agenda

iucririlor de construclie 9i din pricina faptului ci erau foarte

multe,le impirlea cu Maica Domnului.,,$i asta timp de cA'1iva

ani pAnI lalerminarea chiliei. ii spunem Maicii Domnului:

eu astlzi fac cutare gi cutare lucru, iar cu celelalte lucruri din

hsti, te rog si m[ ajufi. $i Maica Domnului l-a aiatat". Tot ce a

rugat-o, 
" 

lrrc negregit labun sfirqit in acelaqi timp cu pirintele

Pimen. $i mult a crescut evlavia plrintelui Pimen la Maica

Domnului. Acum, cAnd a fost desivArqit 9i ultimul detaliu al

construcliei care este de o frumusele inimaginabili, chilia

oferi condigii foarte bune de gizduire celor care o viziteazl'

in prima cihtorie aveam s[ tr[iesc;i o intAmplare mai pulin

obignuita. inainte si ne retragem, un pirinte m-a rugat s[ ii
dau telefonul si sune in !ari, pentru o problem[ serioasl. I-am
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rS.spuns ci nu este semnal, c5, mI chinui de cAnd am venit si
dau un telefon dar degeaba, nu merge. I-am intins telefonul,
pentru a se convinge singur. Nu mic5. mi-a fost uimirea cAnd am
vdzut cum in mAna pirintelui revine semnalul, pirintele suni,
rezolvS. problema, inchide gi, odati cu finalizarea convorbirii,
telefonul devine, din nou, nefunclional. Degeaba am stat in
locul acestuia, liniula de semnal se incip[fdna sI nu aparI. E
clar, mi-am spus in sinea mea, pirinlii de aici s-au obignuit cu
minunile, nu li se mai pare ceva uimitor, fac parte din firescul
de zi cu zi al vielii lor. Am plecat din Sfhntul Munte cu regretul
pirlsirii unui loc care deja, dupi prima intAlnire, fi.cea parte
din fiinla mea, din compozilia mea chimici. Am plecat fericit
cum nu se poate descrie si cu promisiunea cI voi reveni cAt mai
curAnd.
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Sfintul Munte a fost cre$tinat
de Maica Domnului

fbntul Munte Athos din Grecia, numit pe drept
cuvAnt Gradina Maicii Domnului, este simbolul
Ortodoxiei de pretutindeni in care convieluiesc
de veacuri monahi din toate lirile ortodoxe, ca

semn al unitilii gi universalitSlii credintei orto-
doxe. Acest S{bnt Munte a fost mii de ani in intunericul inchi-
nirii la idoli, intuneric din care a iegit prin cregtinarea de ins5gi

Maica Domnului in timpul viefuirii Ei pe PimAnt gi a rimas drept
capitala Ortodoxiei mondiale. Aici se afll 20 de ministiri mari
inconjurate de mai multe schituri gi chilii,locuite numai de c51u-

giri care, cu smerenie,ziqinoapte, prin munc[, post gi rugiciune
duc o via!6 monahali. Schitul Lacu, care are in centru Biserica

Mare cu hramul Sfdntului Mare Mucenic Dimitrie, IzvorAtorul
de Mir, se afle pe teritoriul M[nlstirii Sfrntul Pavel gi dateazl de

la inceputul secolului al XW[-lea. A fost gi este locuit de cilugdri
romAni, avAnd in prezent 50 de vieluitori gi un numSr de 13 chilii
qi 3 in construcfie. Chilia este o casi cu cdteva camere de locuit in
care se afl6 un paraclis ca loc de rugiciune zilnici.

Comunitatea pirinlilor romAni din Schitul Lacu, care nu au

niciun fel de venit financiar, este agezall. intr-o zoni greu acce-

sibiln vizitatorilor. Sunt multe lucruri de spus, dar, ar fi bine si
le descoperili singuri, venind la SfAntul Munte, unde si primili
harul Maicii D omnului izvoril din icoanele fbcltoare de minuni.
Niciun rAnd, oricAt de frumos ar fi scris, nu poate descrie bucuria
gi pacea sufleteascl simlite in prezenla harului Maicii Domnului.
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Ortodoxia este calea spre
mintuirea sufletului

n tinerelile mele, ortodox fiind prin nagtere gi

botez, credeam c5 gi restul religiilor - care, de

asemenea, promoveazS, concepte morale - sunt

cii spre mAntuirea sufletului. $i aga am crezut

cu tirie pAni de curAnd. Am vrut si aflu de ce

trebuie sI rimAn ortodox, a$a cum mi se mai spusese, de ce

aceasta este calea spre mAntuirea sufletului, de ce se spune

ci este gregit s[ alegi alt drum. Eram convins ci respectarea

normelor morale dau sensul lucrurilor iar nu Cel care a creat

lumea impreuni cu Regulile Sale.

Un pirinte duhovnic m-a dezmeticit, aga cum nimeni
altcineva nu a reugit s[ o faci: Dumnezeu ne-a ar[tat, cel pulin
in Ortodoxie, o exprimare vizibili a faptului cl acesta este

drumul ales, ci pe el trebuie si mergem, gi ci restul, oricAt

de moral ar p6rea, este ingelare. Pare bizar, cu atAt mai mult
cu cAt personaje de diferite alte confesiuni privesc minunile
Ortodoxiei cu ochii lor gi nu le vld, nu le inleleg gi, mai riu,
nici nu igi pun intrebiri de ce acestea se intdmpli. Evident, la o

simpl5 trecere in revisti a acestor minuni este greu sS le accepfi,

dar oricine doreqte poate s5le verifice. $i pe acest lucru doresc
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