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IEROMONAH SAVATIE BA$TOVOI

pentru ci mai inainte de asta te-am simlit pe tine trdind in mine. Aceastd iubire supremd o descrie Apostolul Pavel in aceleagi cuvinte: ,,cdcinu mai trdiesc eu,
ci Hristos trdiegte in mine"l.
De aceea gi lumea observd ci cei ce se iubesc incep
sd semene intre ei. indrdgostitul incepe sd vorbeascd cu cuvintele celui iubit, incepe sd asculte m:uzica
pe care o ascultd el, sd citeascd aceleagi cdrfi, sd iu-

Cuprins

beascd aceleagi locuri, aceeagi mincare, sd aibd aceeaqi

credin!6 qi sd impdrtdqeascd aceleagi bucurii. Cel ce
iubegte devine intru totul ca cel iubit, vorbind aceleagi
lucruri gi mdrturisind acelagi crez. Bucuria lui este bucuria celuilalt gi tristelea lor este comund. Pentru cd
sint unifi in chip desdvirgit prin iubire, murind pentru sine gi triind in celilalt, fiecare purtind in sine chipul qi glasul celui iubit, avind acelagi cuget qi aceeagi
dorin{d.
tn acest chip moartea sinelui este viafa iubirii.
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Hristos trdiegte in mine" (Galateni2,20).
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Despre unitatea Bisericiil

L. Reminiscenlele liturgice ale Europei;2. Euharistia ca chip
al unitipi depline in Bisericd; 3. impirtdgindu'ne cu Hristos, ne unim qi cu ceilalfi membri ai Bisericii, adici unii cu
allii;4.Din pricina picatelor, temeiul unitifii in Biserici nu
este Euharistia, ci Pociinfa; 5. Ne impirtigim nu pentru a
obfine miracole imediate, ci pentru a ne face midulare lucritoare ale iubirii lui Hristos;6. Mirturisirea neputinfelor
ii unegte pe oameni, iar afigarea triumfalisti a succesului
dezbin6;7. Spovedania este o manifestare a iubirii, ne dezgolim in fafa celui pe care il iubim; 8. Pentru pistrarea armoniei sufletegti se cuvine a pistra starea de la spovedanie

SINT pentru prima datdin Germani4 dar am venit
cu toatd deschiderea pentru cd il gtiam pe lnattul Serafim, gtiam cd, acolo unde este un mitropolit, unde este Biserica, unde sint fralii nogtri, toate sint apropiate
gi nu am nevoie de prea multe informalii gi cunogtinle
pentru a md simfi liber gi ca acasd.
lNtimberg, Biserica Mitropoliei Germaniei, 31 mai 2018.
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vin pentru cd nu prea
am fost atras de cdldtorii qi indeobgte am suferit de
o prejudecatd legatd de cultura europeand, asa cum
am cunoscut-o eu prin gcolile de artd gi prin alte cHrfi,
o culturd secularizatd, preocupati de probleme care nu-mi sint aproape sufleteqte. Dar am descoperit
aici intreaga istorie a cregtinismului Bisericii primare. Pind gi zidurile sint calde, sint apropiate gi cred ci

impdrtdganie, adici ceea ce ne adun6 la un loc, ceea ce
face din noi o comuniune, ceea ce face din noi un trup.

Este pentru prima datd cind

despre Europa cunoastem ceea ce vrea sd spun5 povestitorul. Aga c4 dacd vrei sd vezi aici un leagdn al

cregtinismului, desigur cd il gdseqti.
Pentru a spulbera urmdrile acestei propagande culfurale de care vrei-nu vrei sintem atinqi, am aflat ci astdzi este in Germania o sdrbdtoare care este consfinfitd
qi de sta! o slrbdtoare a Euharistiei. Vd dafi seama cd
nu mi-aq fi inchipuit acasd o sirbdtoare a Euharistiei!
Cum si o motivezi? Haide, cd sdrbitoarea Sfintei Treimi, a Sfrntului Andrei, a inellatii strt mai de ftr,teles,
dar Euharistia este un lucru profund bisericesc, este inima Bisericii, este insugi Trupul Mirituitorului, al
Dumnezeului nostru. De aceea, si faci o sdrbdtoare de
stat, mai ales intr-un stat care este un loc al credinfelor
care nu mai inleleg impXrtXsania aga cum o inlelege
Evanghelia gi cum o infelegem noi, este foarte interesant. Pomind de la asta, aq vrea sd cugetdm asupra Euharistiei, pe care noi o numim gi Cumineciturd, adicd
10

Prorocul David spunea cd ce este mai bine gi mai
frumos decit a fi fralii impreundl; ftalii, adicd noi. Adicd, ce este mai imbucuritor decit atunci cind te aqtepfi
sd fie mai pufini, ei sd fie mai mul{i? Adicd atunci cind
eqti singur sd mai vini cineva?
Am gindit: care ar fi prilejul care sd ne uneascd?
Partea aceasta teoreticS, despre care bine a vorbit
inaltul, este o preocupare de citev a zecibune de ani,
poate chiar maibine de 100 de ani, in care fel de fel de
teologi, profesori au fdcut temd de discufie din chestiunea Bisericii. Diverse voci au spus ci ceea ce ar trebui sd ne uneasci este viafa liturgicS, de pildd; cd toli
ne unim in impdrtdsanie, ne facem acelaqi trup, gi asta cu siguranld ne va duce mai aproape. Alfii au zis
cd dacd vom lucra impreund, dacd ne vom ruga impreuni, ne vom uni. Totugi experienta din ultimii ani,
cind in RomAnia se vorbegte foarte mult despre deasi impdrtdganie, despre profunzimea unirii liturgice,
aratd cd ceva ne lipsegte pentru a fi cu adevirat unifi.
Un numdr destul de mic de credincioqi pdtrund aceastd taind gi intrunirile nu par sd se inmulleasc5.
Am gindit atunci: unde este neinlelegerea noastrd,
unde este scdparea? Pentru cd tofi au dreptate: in toate

'P*l*]13L1.
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poruncile lui Hristos ne intilnim gi ne unim gi cu atit
mai mult in unirea desdvirgitd, tmpdrtHsania. Totugi
nu trebuie sd uitdm ci unirea aceasta in Euharistie se
produce in mdsura in care noi ingine sintem deschiqi
qi putem deveni vase ale Duhului Sfint care sd incap6,
sd cuprindd revelafia Bisericii. Dacd nu sintem la m5sura aceasta, incape in noi atita cit sintem, gi legitura
cu ceilalgi nu se produce in mod obligatoriu.
Atunci cind ne impirtigim cu Hristos trebuie sI
avem gi congtiinfa cd ne impdrtdgim cu intreg trupul Bisericii, pentru cd in acest trup tainic Hristos ne
intrunegte pe tofi. De aceea El spune cd ,,Eu sint vifa gi
voi sintefi m15di1ele"1. $i noi sintem parte din El, prin
impdrtigirea ctr Trupul gi Singele Lui, aga cum citim
in toate rugdciunile de impdrtdganie (pe care dumneavoastrd desigur le cunoagtefi), ne facem mddulare
ale lui Hristos, toate midularele noastre gi cele cinci
simfuri se p5trund gi devin una cu Hristos, dar gi cu
mddularele celelalte, ale fralilor nogtri, in aceastd taind noi devenim una gi cdpdtdm congtiinfa prin care
trdim descoperirea iubirii si o facem lucrdtoare. in Liturghie noi incepem sd ne iubim unii pe allii gi indeplinim cu adevirat rostul impdrtdganiei cu Hristos.
Noi nu ne impdrtdgim cu Hristos pentru ca dintr-odatd sd incepem a levita, dintr-odatd sd scdpdm de

ginduri proaste, dintr-odatd sd devenim mai rivnitori

l

la rugdciune gi aga mai departe. Sigur cd gi acestea sint
niqte urmHri, ele sint niqte efecte secundare dacd vrefi,

normale, firegti, ale tmpdrtdqaniei. Dar scopul nostru
este acela de a ne impdrt5gi cu iubirea Lui, de a deveni mddulare vii ale iubirii. Pentru cd Hristos Care S-a
indllat la ceruri qi ne-a trimis nouH pe Duhul Sdu Mingiietor ne vrea pe noi mddulare ale iubirii Lui, ca noi
sd putem lucra in chip vdzut iubirea Lui. De aceea ne
gi spune cd ,,dacd ali fdcut unuia dintre acegtia mici,
Mie Mi-afi fdcut"r. Dacd afi fdcut milostenie, dacd ali
adipat un cildtor insetat, dacd i-afi dat de mincare,
dacd afi cercetat pe cineva in temnild sau pe un bolnav, Mie Mi'afi fdcut. Adicd noi devenim unelte ale
lucrdrii vdzute, palpabile a iubirii lui Hristos in lume.
Aici este rostul deplin al impdrtdganiei gi prin asta
teoria Liturghiei devine intru totul practicd, intru totul
necesard gi ugor de inleles pentru noi. Pentru ci dacd
rdmlnem in filosofdri gi discufii fird capdt despre cit de
bine este sd te impdrtdqegti mai des sau mai rar, rdminem in aceastd zon6, ateoriei pe care a pomenit-o inaltul Serafim, gi care, degi ar trebui sd nascd o aprindere
in inima noastri spre dragoste qi duhovnicie, de foarte multe ori ne pune doar in postura de a riposta, de a
ne incrincena, de a ne manifesta cunogtinfele, pentru
1Matei25,40.

loan 15,5.
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cd qi ele pot

fi o formd de revdrsare a orgoliului, chiar

cind apdrd aspectele drepte ale credinfei. Dar
practica, gi folosul, si nevoia vie a lmpdrtdqaniei sint
acelea cind noi ne impirtdgim cu iubirea qi devenim
unii altora prilej de bucurie, de ajutor.
Dincolo de asta m-am gindit ci sigur Hristos lucreazd in noi tofi atunci cind ne impdrtdEim cu El. Dar dacd
lucrurile ar fi atit de simple, dupd prima Impdrtdganie
noi ar trebui sd devenim sfinfi, ar trebui dintr-odatd
s5-i iubim pe tofi gi poate cd nici nu ar trebui si mai c5dem din acea stare dacX lucrurile s.ar petrece cumva
aqa, printr-o lucrare obligatorie pe care cei mai mulli
dintre noi o agteptdm de la Sfintele Taine. Agteptdm,
de pildd, ca prin impdrtdganie sd ne vindecdm de boli,
ag4 pe loc, sd devenim mai buni, tot aga, pe loc, Ei multe alte lucruri agteptdm, uitind cd Dumnezeu este peste tot, Dumnezeu este din veac, Dumnezeu este cunoi"
ne aude gi lucreazi in diferite chipuri si nu este nici o
obligalie gi nicdieri nu spune ci existi vreun gest omenesc sau vreo faptd care ar putea sd-L oblige pe Dumnezeu sd indeplineascd un lucru sau altul in legiturd
cu lumea atunci si anume, asa cum o doreqte omul.
Toate sint in voia sfintd a lui Dumnezeu Ei, in iubirea
Lui, El hotdrdgte cu fiecare dintre noi aga cum este bine.
De acee4 desigur, ne impdrtbqim gi spre sdndtatea sufletului gi a trupului, aga cum fl rugim, dar avem afi1ia
gi atunci

14

sfin{i care au fost bolnavi. Unii s-au insdndtoqit pe loc,
alfii, nu. Pentru cd nu asta este cel mai important. Noi
avem proroci care au fost ucigi, noi avem mari sfinti,
cum era Ioan Gurd de Aur, care suferea de ulcer la stomac qi de alte boli, gi Apostolul Pavel se pare cd a avut
metehne trupegti, aqa cd nu acesta este scopuf nu acesta este primul lucru pe care trebuie sd-l agteptdm de la
Dumnezeu, degi este bine sd le cerem intotdeauna qi sd
avem credinld cd le primim, dar sd nu ne fulburdm dacd acestea nu se intimpla pentru cd Dumnezeu are si
alte lucrdri. Scopul nostru trebuie sd fie transformarea
noastrd in mddulare lucrdtoare ale iubirii lui Hristos.
M-am intrebat ce ne lipseqte noud, de ce lucrarea
asta nu ne uneste, chiar aga cum am fi vrut noi, cum
ne-am fi aqteptat, qi precum teoreticienii, care au discutat foarte mult prin conferinle pe la ASCOR sau prin
adundrile preofegti chiar, au fdgdduit. De ce nu s-a intimplat totuqi aceastd unire miraculoasd qi previzibil|
teoretic prin impHrtdgirea deasd cu Sfintele Thine? Sd
ne intoarcem la Evanghelie gi sd incercdm sd inlelegem
ce ne apropie pe noi de Impdrd{ia lui Dumnezeu.
Sfinful Proroc Ioan spune: ,,Pocdi,ti-v6, c6. s-a apropiat impdrdtia ceruril.or!"1Aqa cum reiese din primele c5rfi cregtine, mai ales din Patericul egiptean (manual de practicd asceticd) unde se vorbeste foarte pufin
l

Matei 3,2.
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despre lucrarea amdnunlitd a Sfintelor Taine, cum
vorbim noi astdzi, ci se vorbeqte foarte mult despre
pocdinfd, cred cd pocdinla este temeiul unitdfii noastre. Cred cd pocdinta mdrturisirea, este ceea ce ne
uneqte cel mai firesc. De aceea qi apostolul ne sPune
noud, tuturor:,,Mirturisifi-vi neputinlele unii altora.
Purtafi sarcinile unii altora, adicd neputinlele, gi aga
veli implini legea lui Hristos."l
Cred cd aici, mai mult decit acasd, fiecare simte cit
de profunde sint aceste cuvinte ale apostolului, spuse
acum 2000 de ani cdtre cregtinii care apireau peste tot
intr-un imperiu, de altfel pdgiru intr-un imperiu cosmopoli! intr-un imperiu plin de toate neamurile, aga
cum este astdzi Europa. Acolo unde erau amestecafi
sirienii cu grecii, cu evreii, cu romanii, cu spaniolii, cu italienii, cu germanii, aqa cum sintem noi astizi amestecafi. IJnora ca acegtia le spune apostolul:
purtafi sarcinile unii altora. Mirturisifi-vd picatele,
neputinfele unii altora gi aga implinifi legea lui Hristos. in aceastd mirturisire a neputinfelor ne unim, pentru ci aceasta este Taina Pocdinfei, aceastd infelegere
ne deschide spre iubire.
Lumea de azimdrturisegte biruinlele, triumful. Dacd vefi deschide Facebook-ul, vefi vedea acolo numai
oameni triumfdtori. Ei toti sint in vacanfd, mdnincd

buni mincare, stau pe nigte scaune comode
intr-o lumini foarte frumoasS, au prieteni buni care

I

cea mai

ii felicitd la zilele

de naqtere gi la toate evenimentele.
Femeile sint cu flori in brafe, birbafii tocmai au mai
cigtigat cite ceva sau qi-au mai cumpdrat cite un lucru

scump, au fost avansafi, au primit premii. Foarte rar
veli mai vedea vreun om care sPune cd e pdcdtos, cd
n-a putut sd facd ceva, un om care a ratat ceva. Nu poli
spune cd ai ratat pentru ci s-ar putea sd ili pierzi locul
de muncd, sd nu mai fii angajat. Astdzi trebuie sd ai un
CV impecabil. Trebuie sd gtergi de pe lista faptelor tale, a evenimentelor din viafa ta, tot ceea ce ar strica o
bund impresie despre tine, atit pe plan profesional, cit
gi pe planul caHtetii tale de om. Tu egti un foarte bun
prietery egti milostiv tu ii ajuli pe to{i, degi fiecare gtie
foarte bine cum este el de fapt.
Aceastd spovedanie invers6, aceasti mdrturisire triumfitoare a unor oameni care afigeazdbundtate, cumsecddenie, mild, devotament, nu a reugit sd uneascd
oamenii. Pe acegti oameni este foarte greu sd-i aduni
la un loc dacd ei nu au ceva de cigtigat acolo, ceva material, ceva la propriu. Ceea ce ne uneEte totuqi sint
neputinfele noastre. Este paradoxul credinfei noastre
cregtine, cd in aceste neputinle noi ne unim.
Dar cum? Purtind neputinfele unii altora! Uitafi-vd
ce

Galateni 6,2.
1,6

lucru nemaipomenit spune Apostolul Pavel in plin
17
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Imperiu Roman, imperiul triumfului, pentru ci trebuie sd gtili cd acest triumf si acest orgoliu al omului biruitor erau la apogeu atunci cind Apostolul pavel spunea sd ne mdrturisim neputinfele unii altora.
in aceastd spovedanie, in aceastd mdrturisire a propriei neputinle noi primim iertare gi devenim mai puternici; invers decit in lumea oamenilor. intr-o instanfd
omeneascd, atunci cind ifi mdrturisegti neputinfa egti
vinovat. Dacd o negi, ai prezumfia nevinovdfiei. La
noi este invers. La noi pind gi cel drept, atita vreme
cit igi arogd aceastd dreptate, se invinovdlegte pe sine/ aga cum vedem din pilda vamesului gi a fariseului. Dumnezeu judecd invers lucrurile, gi taina Bisericii rdstoarnd mersul gi ordinea universului acesta
omenesc. Dumnezeu va zdrobi sfaturile boierilorl, ale
stdpinitorilor, ale oamenilor, toate aceste judecdli prin
care omul incearcd s5-gi salveze propriul nume, propria persoand, propria fa!5.
Vedeli cum in teologia noastrd incd de la inceput se
folosegte nofiunea de fa!6,, de chip, si de aceea noi chiar

in popor, in limba noastrd romAnd veche spunem la
,,fatata" sau ,,fa!a dumitale", ,fal6" in sens de persoand. Noi il cinstim pe Dumne zeuintrei fefe. $i uitafi-vd
gi
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cd acest Facebook vine astdzi tot pe tema felei qi acapareazd fala, chipul, esenla persoanei. Lumea intreagi

numai ci are falsd fa!d. $i toatd falsitatea, desigur, se vede in deqertdciunea ei afunci cind
fala virtuald rdmine, iar omul a murit. Noi incd mai
putem sd scriem comentarii, sd-i dXm like-uri, degi el
merge de acum in fafa Dreptului ]udecdtor.
Dacd este ceva ce trebuie salvat acum, gi daci este
vreo lucrare acum in jurul cdreia trebuie cu adevdrat
sd ne unim, este chiar unitatea noastr6. Nu degeaba
Biserica este adunare in etimologia sa, qi nu este nimic
mai adevdrat decit o intilnire fafd cdtre Ia!6,, aqa cum o
facem noi astdzi. Pentru asta meritd uneori, meriti oricind, dar uneori chiar trebuie gi putem face mii de kilometri pentru a ne vedea. Dacd apostolii au fdcut mii
de kilometri pe jos pentru a vedea fala fralilor de la
capitul lumii, cu atit mai mult noi astdzi. Si gtifi cd nu
sintem chiar aga de mulli precum aratH sondajele sociologilor. Nu sint atit de importante si relevante statisticile care vin sd ne mdguleascd cd sintem 80-90 Ia
sut6,2000la sutd. Sintem atifi cili sintem qi sintem atit
cit ne vedem, cit ne rugim unii pentru al1ii. De aceea
trebuie sd ne iubim unii pe a19ii, sd gdsim prilejul de a
s-a strdmutat acolo,

l,,Domnul risipegte sfaturile neamurilor, leapddd gindurile
popoarelor gi defaimi sfaturile cdpeteniilor (boierilor, Tn traducerea veche) " (Psalmi 32, '1,0).

intilni.
Prilejurile nu trebuie inventate. Sigur. cd slujbele
noastre care se fac duminica si la sirbitori sint mai
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