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Cum il identificam pe omul sfant?
Sfintii Parinti spun ca exista o mare diferenta intre a spune ceva despre Dumnezeu
si a te intalni cu Dumnezeu. Daca primul lucru are nevoie de cuvant si de stiinta, si pot fi
dobandite si de inteleptii acestei lumi, chiar daca nu sunt curati cu viata si cu sufletul, a fi
impreuna cu Dumnezeu face parte din cele cu neputinta daca nu am ajuns la curatirea
trupului si a sufletului. La fel putem vorbi despre ce inseamna sfintenia unui om, dar a-l
identifica, presupune trairea aceleiasi vieti . Asadar, fara salasluirea lui Hristos sau a Duhului
Sau in noi, nu este posibila identificarea sfantului. Drept conditie pentru identificarea acestuia
este petrecerea noastra in viata lui Hristos, devenita viata proprie a sfantului. Ca sa simtim
roadele Duhului dintr-un om sfant, trebuie sa vietuim in acelasi duh. Cele cateva randuri nu
au menirea de a ne descoperi modalitati sau tehnici de cunoastere a unei persoane eliberata
de patimi, ci de a ne arata cine suntem cu adevarat. Dialogul dintre Sfantul Serafim de Sarov
si ucenicul sau, redat in pasajul de mai jos, ne descopera ca nu-l poti identifica pe cel ce este
lumina, daca nu ai devenit tu insuti lumina:
"- Prietene, amandoi suntem in aceasta clipa in Duhul lui Dumnezeu... De ce nu vrei
sa ma privesti?
- Nu te pot privi Parinte, raspunsei, ochii tai arunca flacari; fata ta a devenit mai
orbitoare decat soarele si ma dor ochii privindu-te.
- Nu te teme de nimic - spuse el - in aceasta clipa ai devenit la fel de luminos ca si
mine. Si tu esti acum in plinatatea Duhului lui Dumnezeu; altfel, nu m-ai putea vedea asa
cum ma vezi".
In concluzie, identificarea sfantului ne cheama neincetat la viata cea adevarata: in
curatie, nu in patimi; in iubire, nu in invidie si rautate; in multumire pentru toate.
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Miercuri 20 IULIE: SFÂNTUL PROOROC ILIE TESVITEANUL
UTRENIE ȘI SFÂNTA LITURGHIE - ora 8.30 AM
Vineri 22 IULIE:
ACATISTUL SFÂNTULUI GHEORGHE - ora 6.30 PM
Sâmbătă 23 IULIE:
UTRENIE, SFÂNTA LITURGHIE ȘI PARASTAS - ora 8.30 AM
VECERNIE – ora 6.30 PM
Duminică 24 IULIE:
UTRENIE ȘI SFÂNTA LITURGHIE - ora 8.30 AM
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EVANGHELIA DIN DUMINICA A PATRA DUPA RUSALII

Î

n vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a
apropiat de El un sutaş, rugându-L şi zicând: Doamne,
sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit.
Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul,
răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub
acoperişul meu, ci numai spune un cuvânt şi se va vindeca
sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub
mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt:
Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus
S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat
grăiesc vouă: Nici în Israel n-am găsit atâta credinţă. Şi zic
vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la
masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în Împărăţia cerurilor.
Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din
afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis
Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a
însănătoşit sluga lui în ceasul acela.” (Matei 5, 8 - 13)

Sfantul Siluan despre a fi crestin la serviciu
O mare parte din existenta noastra o petrecem la serviciu, la locul de
munca. Oricare din noi, fie ca e profesor, zidar, senator, postas sau manager,
petrece multe ore pe zi la servici, relationand cu sefii, subordonatii, colegii sai.
Si desi Imparatia lui Dumnezeu este inauntrul nostru, nu putem ajunge in
Imparatia cea vesnica decat prin ceilalti. Astfel, mantuirea noastra trece prin
aproapele nostru - prin colegii, prietenii, dar mai ales prin vrajmasii nostri.
Acestea sunt motivele pentru care Sfantul Siluan Athonitul, intr-un capitol
despre pacea sufletului, vorbeste despre cum trebuie sa facem fata crestineste
neplacutelor situatii de neintelegere dintre sefi si subordonati. Cuvintele
Sfantului Siluan nu sunt acelea ale unui psiholog crestin sau ale unui teolog de
oras, ci sunt cuvintele unuia in care s-a salasluit Duhul Sfant ca intr-un vas ales.
Sfantul respira Duhul Sfant, nu doar vorbea despre El, asa incat sfaturile sale au
puterea Celui despre care Hristos a zis ca ne va povatui "la tot adevarul".
Despre sefi
Iata mai jos cateva citate din cuvintele Sfantului referitoare la sef:
"Intrebare: Cum isi poate pastra pacea sufletului un sef, atunci cand oamenii lui
sunt neascultatori? E un lucru anevoios si foarte trist pentru un sef daca oamenii
lui nu-l asculta, dar pentru a-si pastra pacea, el trebuie sa-si aduca aminte ca,
chiar daca oamenii lui sunt neascultatori, totusi Domnul ii iubeste si a murit In
chinuri pentru mantuirea lor. De aceea, el trebuie sa se roage din inima pentru
ei, si atunci Domnul va da celui ce se roaga rugaciune si el va cunoaste din
experiența cum inima care se roaga are indraznire catre Dumnezeu si iubire. Si
chiar daca esti un om pacatos, Domnul iti va da sa gusti roadele rugaciunii, iar
daca iti vei face obicei sa te rogi asa pentru subordonati, atunci in sufletul tau va
fi mare pace si iubire". Iata cum expune mai sus Sfantul calea catre mantuire a
sefului: rugaciunea pentru subordonati. Si intr-adevar, ce sef este oare mai bun
decat cel care se roaga si isi iubeste subordonatii? Si cum ne putem imagina ca sar putea mantui un sef crestin care traieste in dispret fata de mantuirea
subordonatilor sai? Caci mai inainte de a fi sef, seful crestin este crestin. Mai
inainte de a avea obligatii catre firma la care lucreaza si fata de patronii acesteia,
el are obligatii fata de Hristos si Evanghelie. Caci numai astfel se poate ca seful sa
slujeasca lui Dumnezeu, si nu lui Mamona. Si daca seful se comporta crestineste,
iubindu-si si rugandu-se pentru subordonatii sai, pe langa faptul ca se va
conduce pe sine catre mantuire, va fi si un model pentru subordonati, putandu-i
atrage si pe ei catre Hristos.
Despre subordonati
Iata si cateva cuvinte ale Sfantului Siluan despre subordonati:
"Intrebare: Cum isi poate pastra pacea sufletului un subordonat atunci cand

seful lui e un om artagos si rau? Omul artagos indura el insusi un mare chind de
la duhul cel rau. El indura acest chin din pricina mandriei lui. Subordonatul,
oricine ar fi, trebuie sa stie aceasta si sa se roage pentru sufletul chinuit al
sefului sau, si atunci Domnul, vazand rabdarea lui, ii va da lui [subordonatului]
iertarea pacatelor si rugaciunea neincetata. E mare lucru in fata lui Dumnezeu sa
te rogi pentru cei care te ocarasc si te mahnesc; pentru aceasta Domnul iti va da
harul Lui, si vei cunoaste pe Domnul prin Duhul Sfant si atunci vei indura cu
bucurie toate intristarile pentru El, si Domnul iti va da sa iubesti lumea intreaga
si vei dori fierbinte binele pentru toti oamenii si te vei ruga pentru toti ca pentru
sufletul tau. […] Daca insa vei murmura impotriva sefului tau si-l vei injura, vei
ajunge tu insuti artagos ca si el si se va implini pentru tine cuvantul proorocului
David: "Cu cel ales, ales vei fi si cu cel indaratnic te vei indaratnici" [Ps 17, 29]
"(Cuviosul Siluan Athonitul, Intre iadul deznadejdii si iadul smereniei, Deisis,
Sibiu, 2001, pp. 98-99)
Iata asadar si raspunsul Sfantului Siluan referitor la mantuirea
subordonatilor. Nici subordonatii nu se pot mantui fara sefi. Prin sefi trece si
mantuirea lor. Cu adevarat, daca subordonatul isi priveste seful ca pe un
vrajmas, tot trebuie sa-l iubeasca, asa cum a poruncit Hristos. Iar daca reuseste
sa se roage pentru seful sau si sa-l iubeasca, va primi "rugaciunea neincetata".
Cu adevarat mare dar va primi acesta! Subordonatul care se roaga pentru sef va
primi, zice Sfantul Siluan, sa doreasca fierbinte binele pentru toti oamenii. Si
intr-adevar, daca lucrul cel mai greu l-ai facut si ti-ai iubit seful chiar daca el se
poarta ca vrajmasul tau, cu cat mai usor ii vei iubi pe cei care nu iti sunt
vrajmasi? Dar daca nu vei reusi sa te rogi pentru seful tau si-l vei dispretui,
sfarsitul este teribil: vei ajunge artagos ca si el. Si cu adevarat acesta nu poate fi
decat iadul "de la serviciu": ca si diavolii se urasc intre ei, desi coopereaza pentru
moartea noastra sufleteasca.
Intre rai si iad
Sfantul Siluan ne pune astfel in fata cele doua alternative: iubirea dintre
sefi si subordonati si rugaciunea unora pentru ceilalti, adica raiul, si vrajmasia
dintre sefi si subordonati, adica iadul. Si totul pare atat de evident incat ne
intrebam ce anume ne-a zis nou Sfantul Siluan? In fapt nu ne-a zis nimic nou,
pentru ca el nu aduce alta Evanghelie, ci rosteste Cuvantul lui Dumnezeu. Ne-a
zis ce stiam, dar uitasem. Uitasem ca aceasta este calea, intrucat ne-am obisnuit
sa avem doua vieti: viata duhovniceasca de acasa si de la Biserica, si viata “de la
servici”, unde ni se pare ca suntem siliti de raporturile ierarhice sa ne
comportam altfel. Adevarul este insa unul singur: Hristos, smerenia si iubirea
Lui, si in Biserica si la serviciu.
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